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Úvod 

V této zprávě shrnujeme výsledky a přínos projektu „Šance na restart 2“ pro jeho 

účastníky. Těmi byly osoby se zdravotním postižením (OZP), které byly primárně 

nezaměstnané a vedené jako uchazeči o zaměstnání, případně se jednalo o 

osoby neaktivní.  

 

V rámci projektu jsme celkově podpořili celkem 62 osob, z toho 49 účastníků 

získalo podporu v rozsahu nad 40 hod. Projekt probíhal ve třech etapách 

a realizovali jsme jej v Hradci Králové a Mělníku. V důsledku pandemie Covid-19 

jsme část aktivit převedli do online prostředí, což se díky úsilí celého týmu a našich 

účastníků úspěšně povedlo. Projekt probíhal od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2021. 

Během projektu jsme zvýšili kvalifikaci 13 účastníkům, kteří úspěšně zakončili 

rekvalifikační či kvalifikační kurz. Vytvořili jsme ve spolupráci se zaměstnavateli 8 

tréninkových pracovních míst. Na burzách práce jsme zprostředkovali 8 

pracovních míst. A dalších 12 klientů samo nalezlo pracovní uplatnění díky 

podpoře odborného týmu. Výsledky projektu nás velmi těší a považujeme je 

vzhledem ke kombinovanému znevýhodnění účastníků za velký úspěch. 

 

V této zprávě shrnujeme nejen informace o samotném průběhu projektu, ale 

také výstupy evaluačních dotazníků vyplněných účastníky, dále i osobní příběhy 

dílčích účastníků a jejich poselství pro účastníky navazujícího projektu „Šance na 

restart 3“. 

 

Za celý tým projektu děkujeme všem účastníkům za jejich důvěru, otevřenost 

novým zkušenostem a v neposlední řadě za odvahu vykročit mimo svou komfortní 

zónu a získat nové pracovní uplatnění. 

 

Tým Šance na vzdělání, z.ú. 
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Ze života projektu 

 

Realizaci projektu „Šance na restart 2“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012398, 

jsme zahájili na sklonku roku 2019. Projekt byl financovaný z prostředků ESF ČR 

prostřednictvím OPZ.  

 

Místo realizace: Královéhradecký a Středočeský  

Termín realizace: 01.12.2019 – 31.12.2021 

Anotace projektu: Projekt Šance na restart 2 byl pokračováním úspěšného 

projektu a podporoval nezaměstnané, příp. neaktivní osoby se zdravotním 

postižením (tělesným, vnitřním a jejich kombinací). Projekt řešil problém jejich 

ztíženého pracovního uplatnění v důsledku jejich zdravotního a často i věkového 

znevýhodnění. Cílem bylo zlepšit jejich postavení na trhu práce a pomoci k 

nalezení vhodného pracovního uplatnění. Účastníky jsme podpořili formou 

komplexní motivační, vzdělávací, poradenské a pracovní podpory. 

 

K hlavním aktivitám projektu patřily: 

 Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení 

příběhů, podpora sebejistoty) 

 Individuální poradenský program (konzultace s kouči a poradci pro cílené 

řešení osobní situace) 

 Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, 

životopis, příprava na pohovor, sebeprezentace, hodnocení vlastních 

možností a bariér, osobní vize, profesní portfolio, akční plán atd.) 

 Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce 

s texty a tabulkami ad.) 

 Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, informace o volných 

místech a možnost získání pracovních kontaktů) 

 

Vybraným účastníkům jsme také nabídli: 

• Rekvalifikační kurzy 

• Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) 

• Tréninková pracovní místa se mzdovým příspěvkem  



 

 

 

 

© Šance na vzdělání, z.ú.   5/18 

Jak projekt probíhal? 

 

• Nábory do projektu Šance na restart 2 se konaly v na začátku roku 2020 v 

Hradci Králové a v Mělníce na Úřadu práce. Projekt oslovil obrovský počet 

zájemců z řad OZP. Spolupráce s Úřady práce byla na vysoké úrovni. 

 

• Díky councilům se hned rozjel balíček aktivit projektu. O projekt byl opravdu 

veliký́ zájem. Skupiny v Hradci Králové i Mělníce byly plné nadšených a 

aktivních klientů. 

 

• I motivační aktivity projektu klienty velmi zaujaly. Chtěli se učit, chtěli na 

sobě pracovat a zodpovědně se připravit na budoucí pracovní proces. 

 

• Na obou místech v Hradci Králové i Mělníce probíhaly PC semináře v rámci. 

Obě skupiny velmi dobře spolupracovaly s lektory. Byl vidět obrovský zájem 

se v práci s PC zdokonalit.  

 

• Situace ohledně koronaviru na čas 

pozastavila pokračování ve 

skupinových aktivitách projektu. 

Nicméně individuální konzultace v on-

line formě pokračovaly v obou 

městech. Klienti dostávali tak domácí 

úkoly, které se zájmem plnili. Naším cíle 

bylo klienty podpořit v tak těžké době 

nejen v oblasti pracovní, ale i 

psychické. 

 

• Ukázalo se, že i skupinové online 

motivační aktivity jsou velkým lákadlem 

pro naše klienty. Většina si co nejrychleji 

pořídila Wi-Fi, funkční PC s kamerkou a 

mikrofonem a ve zvolených termínech 

byli na příjmu. Společná setkávání, i 

když jsou pouze online, si všichni moc 

užívali. Mohli sdílet svoje zkušenosti, 

zážitky, ale zároveň se dozvěděli spoustu důležitých informací spojených se 

zaměstnáváním OZP. 
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• V Mělníce při motivačních aktivitách na živo si skupina mělnických klientek 

zkoušela mimo jiné i pohovory na nečisto se zpětnou vazbou. 

 

• Ale i PC semináře v prezenční podobě se staly oblíbenou částí projektu. 

Dnes bez počítače existuje málokteré pracovní místo. 

 

• Hradecká skupina byla rozdělena při prezenčních motivačních aktivitách. 

Jedni, co využívali i online workshopy, se pustili, kromě jiného, do 

nacvičování pohovorů a zpětných vazeb. Druzí, co neměli možnost být na 

online workshopech, pracovali kromě jiného hlavně na sebeprezentacích. 

Ale všichni získali spoustu poznatků a nových informací pro OZP v 

pracovním procesu. 

 

• Také na prezenčních PC seminářích v Hradci Králové byla pro celou 

skupinu lektorka oporou a trpělivě pracovala s různorodou úrovní znalostí 

klientů. Došlo i na přípravy životopisů a motivačních dopisů. 

 

• Burza práce se konala v úterý ́ 23. 6. 2020 v Mělnickém kulturním centru v 

Masarykově domě. Velmi netradiční 

a interaktivní setkání zaměstnavatelů 

z regionu, zástupců z Úřadu práce, 

klientů projektu i dalších zájemců o 

práci z řad OZP splnilo svůj účel. 

Momentální situace na trhu práce 

nebyla pro naše klienty příznivá. Ale 

účast potvrdila, že zájem o projekt a 

propojení nezaměstnaných OZP a 

zaměstnavatelů je víc než žádoucí. 

Vzájemné pohovory ukázaly, že o 

naše klienty je zájem. 

 

• Skupinová akce nazvaná council byla poslední společnou aktivitou 

Mělnické skupiny v rámci I. etapy projektu. Sešly se všechny účastnice a 

společně s kouči zhodnotili přínos projektu, zkušenosti, plusy a mínusy, 

úspěchy i neúspěchy a mnoho dalšího. Někdo se již propojil s konkrétním 

zaměstnavatelem, u někoho probíhala jednání, někdo intenzivně využíval 

zkušenosti získané projektem. Probíhala tréninková pracovní místa. Všechny 

účastnice se ale shodly, že je veliká škoda, že etapa a projekt pro ně končí. 
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Určitě se chtějí všechny setkávat dál mimo rámec projektu a sdílet si nejen 

zkušenosti v novém zaměstnání, ale i osobní příběhy. 

 

• Burza práce v Hradci Králové v rámci I. etapy projektu se konala v době 

dovolených. Termín musel být kvůli koronavirové krizi posunut až na 

červenec. Čekat ale s termínem na září nám nepřišlo vůči klientům vhodné. 

Nakonec dorazila skupina zaměstnavatelů z řad chráněných dílen, 

sociálních podniků, ale i z otevřeného trhu práce nebo z Úřadu práce HK. 

Všichni přítomní ocenili interaktivní pojetí naší burzy práce. Klienti měli 

možnost se prezentovat před všemi a vyzkoušet si pohovory třeba i na 

nečisto. 

 

• Závěrečné skupinové setkání – council v Hradci Králové v rámci I. etapy 

projektu se nesl ve velmi příjemně stráveném čase. Vzájemně byl 

diskutován přínos projektu. Někteří klienti již podepsali smlouvy s novými 

zaměstnavateli, u některých probíhaly pohovory, někteří se úspěšně 

domluvili se zaměstnavatelem přímo na burze. Někteří ještě hledali svoje 

místo na pracovním trhu. 

Všichni ale při hodnocení 

pozitivních či negativních 

stránek se shodli, že jedinou 

negativní částí I. etapy 

projektu byla nutnost 

vyrovnat se s koronavirovou 

krizí. Ale nakonec i online 

setkávání v rámci 

motivačních aktivit je 

posunuly dál. Hodnocení bylo 

víc než přívětivé.  

 

• Nábory v Hradci Králové a Mělníce do II. etapy projektu zdárně proběhly. 

Projekt opět oslovil velký́ počet zájemců z řad OZP. 

 

• Na councilové kruhy v rámci II. etapy projektu v Hradci Králové i v Mělníce 

přišli nadšení zájemci o změnu ve svém pracovním, ale mnohdy i v osobním 

životě. Společně se těšili na individuální setkávání, motivační workshopy 

plné praktických informací k uplatnění se na pracovním trhu, počítačové 

semináře a další aktivity, které byly v rámci projektu nabízeny. 
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• Ještě před zákazem vzdělávacích aktivit na dočasnou dobu v důsledku 

nouzového stavu se konal v rámci projektu velmi zajímavý a potřebný 

sociálně-pracovní seminář v Hradci Králové. Lektorka opět vytáhla vše, co 

by měla osoba zdravotně znevýhodněná či postižená vědět. Zpětné vazby 

od klientů ukázaly, že je stále hodně informací, které klienti neznali. Nadšení 

z výkladu bylo vidět na každém kroku. 

 

• I za nouzového stavu jsme nezaháleli. V rámci projektu probíhaly online 

motivační workshopy v Hradci Králové. Byly nabité informacemi, jak se co 

nejlépe prezentovat před zaměstnavateli, jaké jsou možnosti OZP či OZZ se 

prosadit na trhu práce, jak využít silné stránky a další velmi zajímavé 

interaktivní aktivity. Klienti pracovali na zvýšení sebevědomí velmi 

zodpovědně. Nadšeně se scházeli na online akcích již před vlastním 

začátkem a diskutovali o svých zážitcích a zkušenostech. 

 

• V covidové době jsme rozjeli i online aktivity v Mělníce. Klienti se dozvídali 

v rámci sociálně-pracovního semináře informace, které jsou velmi důležité 

pro OZP či OZZ. Na co vše můžou dosáhnout například z finančního 

hlediska. Jak pomáhají Úřady práce. Jak se vyhnout diskriminaci. Jak se 

ucházet o pracovní místo. A mnoho dalšího. Klienti se přiznali, že hodně z 

těch informací neznali. 

 

• Klienti měli možnost se zúčastnit kurzu LinkedIn. V I. etapě se zúčastnily dvě 

klientky základního kurzu. Ve II. 

etapě byli vybráni již 

pokročilejší klienti našeho 

projektu. Tématem bylo, jak si 

doladit profil, jak rozšiřovat 

svou síť, jak stavět příspěvky, 

jak využívat další možnosti, jak 

fungují algoritmy. Vše se dá 

využít i při hledání pracovních 

příležitostí. Dvoudenní kurz si 

naši klienti pochvalovali.  

 

• Klienti II. etapy projektu ze 

skupiny Hradec Králové se dočkali i online PC seminářů. Někteří klienti si 

oživili, někteří se postupně seznámili s ovládáním Zoom aplikace, s Google 

Chrome. Vypracovávali různá zadání při vyhledávání pracovních míst, 
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trénovali ukládání do složek, tvorbu CV a další zajímavosti. Vše pomáhá 

lépe uživatelsky ovládat PC a tím se lépe adaptovat na aktuální trh práce. 

 

• V rámci II. etapy projektu v Hradci Králové úspěšně pokračovaly online 

motivační workshopy. Klienti trénovali životopisy, motivační dopisy, jak se 

připravit na pracovní pohovor, jak nejlépe prezentovat svoji osobu a 

mnoho dalšího. Vhodným doplněním workshopů byly individuální 

konzultace s kouči a poradci. 

 

• V rámci motivačních workshopů II. etapy projektu dále probíhaly u 

hradecké skupiny pohovory na nečisto. Pohovory na nečisto jsou 

oblíbenou částí podpory. Klienti 

zastupují různé strany. Jsou 

přítomni například adepti na nové 

pracovní místo, vedoucí oddělení, 

ředitelé firem, majitelé společností 

atd. Při pohovoru na nečisto je 

klient pak posuzován z různých 

hledisek. Klienti si tak zvykají na 

různá hodnocení svých prezentací 

a učí se reagovat.  

 

• V Mělníce se po uvolnění vládních 

nařízení rozjely ke konci roku opět prezenční motivační workshopy. Klienti 

byli nadšeni, že se konečně můžou scházet, sdílet příběhy a čerpat nové 

informace 

 

• Období koronavirové pandemie sice silně narušilo aktivity projektu, ale 

klienti byli natolik zdatní, že se dokázali adaptovat na online prostředí a 

nebyl to pro ně žádný ́ problém. Naopak byli nadšeni, že se můžou nadále 

scházet a sdílet nové informace i aktuální příběhy. 

 

• První online burza práce v rámci II. etapy projektu se konala v Hradci 

Králové. K uspořádání online burzy práce jsme měli v realizačním týmu 

veliký respekt. Aby byla stejně netradičně pojatá a interaktivní pro všechny 

zúčastněné skupiny jako naše klasická prezenční burza – to byl obrovský 

úkol. Dva měsíce nám trvalo, než jsme se rozhodli, že to přeci jen v této 

těžké covidové době zkusíme. Nakonec nás všechny překvapil zájem ze 

strany zaměstnavatelů, Úřadu práce a klientů. Nejvíce si všichni chválili 

online pohovory ve skupinách. Klienti královéhradecké skupiny se ukázali 
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jako skvělá a velmi silná skupina, která se perfektně prezentovala. Opět se 

podařilo u nich vyvolat pocit, že jsou jedineční a je o takovou skupinu na 

pracovním trhu obrovský zájem. 

Klienti mají skvěle natrénované 

pohovory v online podobě, což 

bude asi v budoucnu jeden 

z důležitých aspektů pracovního 

trhu. 

 

• Závěrečný council v rámci II. 

etapy jsme rozdělili na dvě akce. 

Vzhledem k tomu, že zákaz konání 

prezenčních vzdělávacích a 

motivačních aktivit v rámci projektu stále trval, rozhodli jsme se připravit 

první část závěrečného councilu v online podobě, kdy klienti 

královéhradecké skupiny hodnotili průběh burzy práce a odpovídali na 

otázky související s jejich pocity z průběhu projektu, s jejich úspěchy či 

neúspěchy při oslovování zaměstnavatelů, s jejich plněním krátkodobých a 

dlouhodobých cílů a mnoho dalšího. Druhou část závěrečného councilu 

jsme se rozhodli připravit v době, kdy bude povoleno účastnit se na živo.  

 

• Nábory v online podobě do III. etapy projektu se úspěšně rozjely. Díky úzké 

spolupráci s pracovnicemi Úřadů práce Hradec Králové a Mělník se 

přihlásilo mnoho zájemců. Všichni se rozhodli do projektu vstoupit. Obě 

skupiny klientů, jak v Hradci, tak v Mělníce, byly v očekávání, jak bude 

vypadat procházka online podobou projektu a zda získají kromě jiného tolik 

potřebnou odvahu k bezproblémovému oslovení zaměstnavatelů. Měli 

jsme před sebou velký závazek splnit všem jejich očekávání. 

 

• První aktivity III. etapy projektu rozjely balíček podpory pro klienty z Hradce 

Králové a Mělníka. Zahajovací councily a sociálně-pracovní semináře 

zahájily blok aktivit, které měly klienty z Hradce Králové i Mělníka postupně 

dovést k samostatnosti a schopnosti uspět na pracovním trhu. Získat zpět 

ztracené sebevědomí a vyznat se ve spleti různých nástrah a podmínek 

nutných k úspěšnému zařazení do práce. Program III. etapy projektu byl 

opět velmi nabitý. Ale zpětné vazby z minulých etap ukazovaly, že stojí za 

to všechno absolvovat. 
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• Také ve III. etapě projektu byla nabízena zaměstnavatelům tréninková 

pracovní místa se mzdovým příspěvkem. Byla to zkouška pracovních i 

sociálních návyků v nově nalezené práci. Po dokončení tréninkových 

pracovních míst většina klientů podepisovala s firmou pracovní smlouvu. 

Spokojenost vždy byla na obou stranách. 

 

• Poslední motivační workshopy v rámci projektu se už konaly konečně 

prezenčně. Klienti obou skupin z Hradce Králové i z Mělníka se konečně 

dočkali prezenčního setkání. Na programu byly pohovory na nečisto. 

Účastníci obou skupin si to náramně užili. 

 

• Burza práce v Hradci 

Králové se opět podařila. 

Dlouho avizovaná 

interaktivní burza práce 

proběhla ve velmi 

pozitivní náladě. 

Zúčastnění 

zaměstnavatelé byli velmi 

příjemně překvapeni 

z netradičního programu 

burzy. Při zpětné vazbě 

hodnotili celou akci jako 

velmi zajímavou a 

přínosnou. Klienti byli nadšeni 

vstřícností zaměstnavatelů, což se jim doposud vůbec nestávalo. Podařilo 

se spárovat některé dvojice při konkrétních pohovorech a pracovní proces 

následně začal.  

 

• Klienti skupiny Mělník se také 

dočkali burzy práce. Konala se 

také prezenčně v nádherném 

Mělnickém kulturním centru. 

Obě strany – zaměstnavatelé i 

klienti – opět vzájemně propojili 

své možnosti a nabídky. Ze 

zpětných vazeb bylo zřetelné, 

že i zde se podařilo, že budou 

klienti na krátký čas strávený 
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v projektu vzpomínat jen v dobrém.  

 

• Závěrečný skupinový council III. etapy projektu se nesl v příjemné 

atmosféře. Klienti sdíleli své zkušenosti s pracovními pohovory, svoje pocity 

z prvních pracovních úspěchů, ale i osobní zážitky. Nadále probíhaly 

rekvalifikace a tréninková pracovní místa. A stále byly potřebné 

individuální konzultace s poradkyněmi. 

 

• Závěrečný council v Mělníku proběhl také úspěšně. Účastníci sdíleli pocity 

a zkušenosti s humorem. I zde probíhaly rekvalifikace a tréninková pracovní 

místa. A individuální konzultace byly stále důležitým článkem celého 

procesu. 

 

• Řada klientů využívala individuální konzultace s kouči a poradci až do 

konce projektu. Cítili se tak bezpečněji v začátku či v průběhu nového 

pracovního procesu, ale i při nalezení nových možností pro jejich 

obohacení v rámci pracovní i životní spokojenosti. Stále také probíhala 

tréninková pracovní místa, kde si klienti procvičovali svoje schopnosti a 

dovednosti. Po ukončení je čekala zajímavá pracovní místa. Klienti nově 

pracovali například jako: zahradník, asistent pedagoga, recepční, 

švadlena, pečovatelka koní, pracovník zásilkové společnosti a další. 

 

• S realizačním týmem jsme se sešli na konci projektu Šance na restart 2 a při 

začátku projektu Šance na restart 3. Na konci prosince 2021 jsme 

s realizačním týmem řešili pozitiva, ale i prostor pro zlepšení. Co projekt 

přinesl účastníkům a co se neujalo. Co je potřeba zlepšit či více využívat 

v pokračujícím projektu Šance na restart 3. 
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Výstupy evaluačních dotazníků 

 

 Za celý projekt jsme dlouhodobě podpořili 49 nezaměstnaných či neaktivních 

osob se zdravotním znevýhodněním či postižením ve třech etapách.  

 Po ukončení každé etapy účastníci vyplnili evaluační dotazník, který mapoval 

přínos dílčích aktivit projektu z hlediska následujících kritérií na bodové škále 

1 až 5 (1 = rozhodně ano, 5 = rozhodně ne): 

 Obsahová náplň splnila má očekávání 

 Aktivity byly užitečné pro získání dovedností, které mi pomohou získat 

práci 

 Poměr teorie a praxe byl vyvážený 

 Pracovní materiály a domácí úkoly pro mě byly užitečné 

 Prezentace a vysvětlování lektora/ky bylo jasné, srozumitelné 

a připravené 

 Lektor/ka věnoval/a přiměřenou pozornost každému z účastníků/ic 

 Nálada a pracovní atmosféra vytvořená lektorem/kou splnila mé 

očekávání 

 Známka zprůměrovaná za všechny oblasti byla 1,2. Takto pozitivní hodnocení 

považujeme za velký úspěch a potvrzení toho, že obsah aktivit je připravený 

klientům na míru. 

 Co se klientům nejvíce líbilo? Co jim pomohlo? 

 možnost mít svého kouče – průvodce po celou dobu projektu  

 praktická sociálně-pracovní poradenství 

 získání nových informací 

 prohloubení PC dovedností 

 podpora při vytvoření CV a motivačního dopisu  

 trénink komunikace a sebeprezentace 

 možnosti rekvalifikace a profesní kvalifikace 

 pohovory nanečisto 

 profesionalita lektorů 

 skvělý kolektiv 
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Slovy účastníků 

 

Níže uvádíme vybrané zpětné vazby a reference od účastníků projektu, které 

nejlépe zhodnocují přínos projektu jejich očima. 

 

• „Poznala jsem nejen přátele, ale i samu sebe. Domácí úkoly byly perfektní a 

zajímavé. Uvědomila jsem si, že nejsem sama, která měla a m nějaké 

problémy. Už vím, jak se s těmito obtížemi vyrovnat. Kolektivní práce byla 

úžasná a bez stresu, v klidu a s úsměvem na tváři.“ 

 

• „Velmi mi pomohlo dozvědět se informace o výhodách pro 

zaměstnavatele, bližší seznámení s prací na počítači a hlavně poznání, že 

lidé s ID jsou zaměstnatelní a v některých firmách dokonce žádaní. Velmi 

mě potěšilo seznámení se s pracovníky projektu. Milí, vstřícní a znalí lidé 

svého úkolu, v této době nelehké splnit.“ 

 

• „Osobně bych velice ráda poděkovala za maximální nasazení všech 

školitelů a za úžasnou atmosféru, kterou v tak složité době vykouzlili.“ 
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Zpětná vazba od účastnice tréninkového pracovního místa s mzdovým 

příspěvkem 

(3 měsíce – pozice manažerka logistiky) 

V čem jsem se posunula v rámci 3měsíčního tréninkového pracovního místa 

• Sebevědomí – když jsem do práce nastupovala, moc jsem si nevěřila, že to 

vše zvládnu, ale měla jsem a stále mám okolo sebe skvělé lidi (v práci, 

z kurzu,) kteří jsou ochotni pomoci, a tak jsem postupně získala víru sama 

v sebe, a tím se začalo zvyšovat i mé sebevědomí. 

• Komunikace – tím, že jsem dlouho nepracovala a neměla možnost se 

stýkat s lidmi, tak jsem tzv. zakrněla ve vyjadřování se, a díky možnosti jít 

opět do práce se schopnost rychle obnovila. Teď píšu emaily a telefonuji 

bez ostychu a mám z toho radost, když mám zpětnou pozitivní reakci. 

• Řád – můj život dostal pevný řád a já se cítím díky tomu jistější. Tím, že 

chodím do práce, ráno vstanu, tak už vlastně pro mě začíná řád, 

organizování dne a já vím, že udělám za ten den mnoho věcí. 

• Překonávání překážek – ze začátku pro mě bylo mnoho nových věcí 

k naučení, a ne vždy to bylo snadné, ale díky projektu jsem na to byla 

připravena, a tak jsem se z toho nehroutila. Například mi ze začátku dělal 

problém Google mail, řazení zpráv, nemohla jsem najít, co jsem hledala. 

Kolegyně mi pomohla a dnes je to bez problémů. 

• Radost – zjistila jsem, že člověk může chodit do práce, která ho baví, 

naplňuje a neničí mu zdraví. To jsem bohužel v minulé práci přehlížela a 

neuvědomovala si následky dlouhodobé nespokojenosti. Teď pracuji 

s chutí, do práce se těším, mám dobrou náladu, kterou si vezmu i domů. 

Uvědomila jsem si, jak je spokojená práce důležitá nejen z finančního 

hlediska. A pokud člověku nepřináší aspoň kousek radosti, jak je důležité jí 

změnit za každou cenu, neboť se to pak odráží do všech oblastí života. 
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Poselství účastníků 

„Běžte do toho, má to smysl. Najdete přátele, smutek odejde, nervy se uklidní a 

vy se začnete znovu radovat, že můžete být užiteční a práce vás bude 
naplňovat.“ 

„Získáte zde cenné informace, mnoho se naučíte, můžete se inspirovat kolegy. 
Zjistíte, že i ostatní se potýkají s podobnými problémy. Zúčastníte se skvělé burzy 
práce, získáte sebedůvěru, třeba i rekvalifikaci, a hlavně potřebnou podporu ze 
strany všech školitelů.“ 

„Nebojte se jít do něčeho nového, co neznáte. Nemáte co ztratit, naopak. 
Můžete tím pouze získat. Nové vědomosti, schopnost prezentovat sám sebe před 

větším množstvím lidí. Zjistíte, že je ve vás o mnoho více, než jste si mysleli.“ 
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