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Průběh projektu Šance pro Vás 

4. monitorovací období: 1. 7. 2011 – 30. 11. 2011 

3. běh projektu 

1. Práce s cílovou skupinou 

- v rámci monitorovacího období účastníci 3. běhu projektu navštěvovali jimi zvolené 

rekvalifikační kurzy 

- proběhla celkem 4 setkání v rámci poradenství 

 jedno individuální poradenství s psycholožkou – kariérovou poradkyní 

 tři poradenství společná s koordinátorem práce na zkoušku, kde všichni společně 

hodnotili průběh práce na zkoušku, sdíleli doposud nabyté zkušenosti, podělili se 

o dojmy a pocity z reálného zaměstnání 

- byla nabídnuta individuální poradenství a pomoc 

2. Vzdělávací aktivity 

- účastnici 3. běhu projektu si z námi nabízených rekvalifikací vybrali: 

a) Pracovník v sociálních službách zaměřený na seniory a občany se zdravotním 

postižením 

 tato aktivita započala již v minulém monitorovacím období 

 v měsíci červenci účastníci dokončili vzdělávání a nastoupili na povinnou 

4denní praxi do různých sociálních zařízení zpravidla v místě bydliště 

 10. 8. pak všech 13 účastníků této rekvalifikace úspěšně složilo závěrečné 

zkoušky 

b) Všeobecný sanitář 

 rekvalifikace započatá již v červnu pokračovala další výukou, po níž 

následovala praxe v Nemocnici Třinec (4 dny) 

 10. 8. proběhly závěrečné zkoušky, které úspěšně složily všechny 

4 účastnice, které si rekvalifikaci vybraly 

3. Práce se zaměstnavateli 

- v červenci došlo ke schválení čerpání mzdových příspěvků pro organizace: Centrum 

sociální pomoci Třinec, Sociální služby města Třince a Nemocnice Třinec 

- v těchto organizacích byla předjednána pracovní místa na dobu 4 měsíců, včetně 

naplánování jednotlivých aktivit, vytvoření harmonogramu a náplně práce účastníků 

4. Práce na zkoušku 

- v rámci tohoto běhu probíhala od 1. 9. do 31. 12. 2011 

- z celkového počtu 14 vytvořených pracovních míst jich bylo využito 13 – 2 účastníci 

nastoupili do Centra sociální pomoci v Třinci, 7 účastníků si vyzkoušelo práci pro 

Sociální služby města Třince a 4 účastníce našly práci v Nemocnici Třinec 


