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Průběh projektu Šance pro vás v 1. monitorovacím období  

1. 3. 2010 – 31. 8. 2010 
 

 

Oficiální zahájení projektu - 1. 3. 2010 

 
 

1. běh projektu - Třinec 

 

1. Oficiální zahájení 1. běhu projektu 

- dne 4. 5. 2010 proběhlo oficiální zahájení projektu s účastníky 1. běhu projektu 

v Třinci, došlo k podpisu Dohod o účasti v projektu a k podpisu čestných prohlášení 

 

2. Výběr klientů 

- ve dnech 24. 3. 2010 a 12. 4. 2010 proběhly prezentace projektu na Odboru sociálních 

věcí na Městském úřadě v Třinci a na Úřadu práce v Třinci, zájemci vyplnili 

předběžné přihlášky, na jejich základě byli pozváni ke vstupním 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 od 15. 4. – 22. 4. 2010 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 Šance pro vás, jehož 

realizace probíhá v Třinci, vybráno 16 účastníků 

 

3. Motivační program 

 od 11. 5. 2010 – 2. 6. 2010 proběhl 8 denní motivační program ve školící místnosti 

Městské knihovny v Třinci 

- 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. Základy práce na PC 

 v červnu 2010 proběhl kurz Základy práce na PC v počítačové učebně společnosti 

POE EDUCO, kterého se zúčastnilo všech 16 účastníků 

 

5. Vzdělávací aktivity 

 v červenci byly zahájeny 2 vzdělávací aktivity 1. běhu projektu: 

o rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (53 hodin včetně zkoušek) 

o rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením na seniory a 

občany se zdravotním postižením (154 hodin včetně zkoušek) 
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6. Kariérové poradenství 

      -  v červnu 2010 proběhlo individuální kariérové poradenství s psycholožkou – kariérovou 

          poradkyní, každý účastník absolvoval 1 hodinu odborného poradenství 

 

7. Práce se zaměstnavateli 

 od dubna do června 2010 probíhal monitoring trhu práce a zjišťování aktuální nabídky 

volných pracovních míst v regionu Třinecka pro 1. běh projektu 

 průběžně byli kontaktování vhodní zaměstnavatelé, realizována osobní jednání a práce 

s potencionálními zaměstnavateli, kteří byli seznámeni s cíli a záměrem projektu, a 

především s možností vyzkoušet si potencionální budoucí stálé zaměstnance 

s příslušnými kvalifikačními kompetencemi na práci na zkoušku po dobu 4 měsíců 

 byla dohodnuta spolupráce s organizacemi: Centrum sociální pomoci v Třinci a 

Sociální služby města Třince 

 

 
 

2. běh projektu ve Frýdku-Místku 
 

1. Oficiální zahájení 2. běhu projektu 

 dne 27. 7. 2010 proběhlo oficiální zahájení 2. běhu projektu ve Frýdku-Místku, byly 

podepsány Dohody o účasti v projektu a čestná prohlášení s vybranými účastníky 

projektu 

 

2. Výběr klientů 

- dne  9. 6. 2010 proběhla prezentace na Úřadě práce ve Frýdku-Místku, zájemci 

vyplnili předběžné přihlášky, na jejichž základě byli pozváni ke vstupním motivačním 

pohovorům 

- vstupní motivační pohovory se uskutečnily ve dnech 17. 6. a 23. 6. 2010 ve Frýdku-

Místku – v průběhu motivačních pohovorů byla zjištěna motivace jednotlivých 

zájemců a zároveň jejich potřebnost pro zapojení do projektu 

- na základě vstupních motivačních pohovorů bylo do 2. běhu projektu Šance pro vás 

vybráno 16 účastníků 

 

3. Motivační program 

- od 3. 8. – 25. 8. 2010 proběhl 8 denní motivační program ve školící místnosti 

Národního domu ve Frýdku-Místku 

- 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 
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4. Práce se zaměstnavateli 

 v červenci 2010 byl zahájen monitoring trhu práce a zjišťování aktuální nabídky 

volných pracovních míst v oblasti Frýdecko-Místecka pro 2. běh projektu 

 průběžně byli kontaktování vhodní zaměstnvatelé, realizována osobní jednání a práce 

s potencionálními zaměstnavateli, kteří byli seznámeni s cíli a záměrem projektu, a 

především s možností vyzkoušet si potencionální budoucí stálé zaměstnance 

 

 

Projekt zatím probíhá bez problémů, v souladu s plánovaným harmonogramem 

projektu, jeho cíli a obsahem. 

 

V současné době nastoupilo 9 účastníků 1. běhu projektu na práci na zkoušku a účastníci  

2. běhu ve Frýdku-Místku zahájili vzdělávací aktivity – kurz Obluha motovozíku, kurz 

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na seniory a občany se zdravotním postižením 

a kurz Všeobecný sanitář.  

 


