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Průběh projektu Rovné šance v období 1. 8. 2009 - 31. 1. 2010 

1. Výběr klientů 

Ve dnech 6. 10. 2009 a 29. 10. 2009 proběhly prezentace projektu na Úřadu práce 

v Třinci, zájemci vyplnili předběžné přihlášky, na jejich základě byli pozváni k motivačním 

pohovorům. Motivačních pohovorů se zúčastnili i zájemci, kteří se dozvěděli o projektu 

z místních médií nebo informačních letáků, které byly rozvěšeny na určených místech 

v Třinci 

Vstupní motivační pohovory se uskutečnily ve dnech 27. 10. a 30. 10. 2009, ve 

společnosti EDLiT s. r. o. – v průběhu motivačních pohovorů byla zjištěna motivace 

jednotlivých zájemců a zároveň jejich potřebnost pro zapojení do projektu 

Na základě motivačních pohovorů bylo do 1. běhu projektu Rovné šance, jehož realizace 

probíhá v Třinci, vybráno 25 žen 

2. Oficiální zahájení projektu 

Dne 19. 11. 2009 došlo v učebně společnosti EDLiT s. r. o. k podpisu dohod o účasti 

v projektu a k podpisu čestných prohlášení. Projekt byl oficiálně zahájen dne 27. 11. 2009  

3. Motivační programy 

Počátkem prosince 2009 proběhly motivační programy, účastnice byly rozděleny do dvou 

skupin, aby byl umožněn lepší individuální přístup ke každému klientovi. 

V programu byly řešeny otázky zvládání stresu, týmové práce, adaptace na nové pracovní 

podmínky, pracovní a osobnostní návyky, image, jednání se zaměstnavatelem, přijímací 

pohovor, napsání životopisu a motivačního dopisu 

4. Odborné semináře 

Po motivačních programech všech 25 účastnic absolvovalo 2 odborné semináře – seminář 

z pracovněprávní problematiky a ekologický seminář 

5. Práce se zaměstnavateli 

V listopadu 2009 byla zahájena práce se zaměstnavateli v regionu, pomocí tisku a  

e-mailové komunikace byli zaměstnavatelé seznámeni s cíli a záměrem projektu, a především 

se skutečností, že mohou potencionálně získat nové motivované a rekvalifikované 

zaměstnance s potřebnými kompetencemi. 

1 účastnice projektu si na základě aktuální nabídky volných pracovních míst našla práci a 

k 20. 1. 2010 řádně účast v projektu ukončila  

6. Kariérové poradenství 

V lednu 2010 proběhlo individuální kariérové poradenství s psycholožkou – kariérovou 

poradkyní, každá účastnice absolvovala 1 hodinu odborného poradenství 
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7. Vzdělávací aktivity 

V lednu byly zahájeny 4 vzdělávací aktivity, z nichž každá účastnice měla možnost 

výběru 2 aktivit ze 4: 

a. rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače (44 hodin výuky vč. zkoušek) 

b. vzdělávací modul Základy anglického jazyka (80 hodin výuky vč. zkoušek) 

c. rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (53 hodin výuky vč. zkoušek) 

d. vzdělávací modul Získání řidičského průkazu sk. B (dle učebních osnov autoškoly) 

Projekt zatím probíhá bez problémů, v souladu s plánovaným harmonogramem 

projektu, jeho cíli a obsahem. 

 

V současné době připravujeme zahájení 2. běhu projektu, který bude probíhat ve  

Frýdku – Místku. Během března 2010 proběhnou motivační pohovory a výběr účastnic do 

projektu, v dubnu pak motivační programy a semináře a od května 2010 budou zahájeny 

vlastní vzdělávací aktivity. 


