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Průběh projektu Šance pro vás 3. monitorovacím období  

1. 3. 2011 – 30. 6. 2011 

 
 

 

2. běh projektu – Frýdek-Místek 

 

1. Práce na zkoušku 

– 9 účastníků nastoupilo od 1. února 2011 na práci na zkoušku, práce na zkoušku trvala 4 

měsíce a byla ukončena 31. 5. 2011: 

- 2 účastnice – absolventky kurzu Obsluha motovozíku nastoupily do firmy H.A.S. 

ve Frýdku-Místku 

- 2 účastníci – absolventi kurzu Všeobecný sanitář nastoupili do Nemocnice ve 

Frýdku-Místku 

- 5 účastníků – absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na 

seniory a občany se zdravotním postižením nastoupili do sociálního zařízení: 

Podané ruce, F-M 

–  v rámci práce na zkoušku probíhala od 1. 2. 2011 – 31. 5. 2011 konzultační a poradenská 

setkání  

 

2. Ukončení 1. běhu projektu 

– 1. 6. 2011 se uskutečnilo v pronajaté učebně Národního domu ve Frýdku-Místku 

závěrečné setkání účastníků 2. běhu projektu, došlo k celkovému zhodnocení projektu, 

účastníci vyplnili evaluační dotazníky, byla vytvořena hromadná fotografie, kterou 

účastníci obdrželi společně s potvrzením o praxi a hodnocením účastníka 

 

 
 

3. běhu projektu - Třinec 
 

1. Práce s cílovou skupinou 

-  v březnu se uskutečnily vstupní motivační pohovory se zájemci o účast v projektu, 

dle,  na základě těchto pohovorů a v souladu s výzvou projektu bylo vybráno 17 

účastníků, se kterými byly podepsány dohody o účasti v projektu 

 

1. Základy práce na PC 

 v dubnu a v květnu 2011 proběhl kurz Základy práce na PC v počítačové učebně firmy 

POE v Třinci, kterého se zúčastnilo všech 17 účastníků 

 

2. Motivační program 

-  v dubnu a v květnu 2011 proběhl Motivační program, který úspěšně absolvovalo 

všech 17 účastníků 3. běhu projektu 
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2. Vzdělávací aktivity 

 v červnu 2011 byl zahájen kurz Všeobecný sanitář (150 hodin), který probíhá v Třinci, 

do kurz byli zařazeni 4 účastníci 

 v červnu 2011 byl zahájen kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením na 

seniory a občany se zdravotním postižením (154 hodin včetně zkoušek), kurz probíhá 

v Třinci a je do něj zařazeno 12 účastníků z 3. běhu projektu a 1 účastník z 1. běhu 

projektu   

 

3. Kariérové poradenství 

      -  od dubna 2011 do června 2011 probíhalo individuální kariérové poradenství  

      s  psycholožkou – kariérovou poradkyní, každý účastník absolvoval 1 hodinu odborného 

     poradenství 

 

 

4. Práce se zaměstnavateli 

 v tomto monitorovacím období pokračoval monitoring trhu práce a zjišťování aktuální 

nabídky volných pracovních míst v oblasti Třinecka pro 3. běh projektu 

 byla dohodnuta spolupráce se třemi organizacemi a následně byly zjišťovány 

informace nutné k posouzení dopadu veřejné podpory, které byly odeslány na MPSV 

 

Projekt zatím probíhá bez problémů, v souladu s plánovaným harmonogramem 

projektu, jeho cíli a obsahem. 

 

V současné době absolvují rekvalifikační kurzy Všeobecný sanitář a Pracovník v sociálních 

službách se zaměřením na seniory a občany se zdravotním postižením, které budou ukončeny 

v srpnu 2011 závěrečnými zkouškami. 

 


