
 

 

Informace o zahájení projektu „CHCI PRACOVAT II.“ 

č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004058  

  

Společnost MEDEXA z.s. zahájila realizaci projektu zaměřeného na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

osob opouštějících dětské domovy a ústavy institucionální výchovy. 

  

Termín realizace: 

1.3.2017 – 28.2.2019   

  

Popis a cíle projektu 

Hlavním cílem projektu "CHCI PRACOVAT II" je podpora mladých dospělých opouštějících institucionální zařízení 

- zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy a zvýšení šancí k získání udržitelného zaměstnání. Projekt 

umožní získat obecné kompetence směrem k volnému trhu práce 40 osobám, rekvalifikaci zajistí 25 osobám a 

zprostředkuje 11 pracovních míst. CS mladých dospělých bude trvale podporována, mentorována a motivována 

s cílem úspěšné pracovní a sociální integrace.  

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou absolventi opouštějící zařízení ústavní výchovy a hledající uplatnění na trhu práce. 

 

Co můžeme účastníkům projektu nabídnout? 

 Motivační trénink START JOB    

 Individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění 

 Kontakt se zaměstnavateli, nejen z řad našich klientů. 

 Rekvalifikační kurzy zvyšující potenciál úspěchu na pracovním trhu. 

  

Co je to START JOB? 

 Cílem tréninku START JOB je naučit se a získat zkušenosti před nástupem do práce, zejména v oblastech: 

 Jak a kde hledat zaměstnání 

 Jak napsat strukturovaný životopis a motivační dopis 

 Jak napsat inzerát, odpovědět na něj 

 Jak komunikovat s lidmi (kolegy, nadřízenými apod.) 

 Znát svá práva a povinnosti v pracovněprávní problematice 



 Příprava na vlastní pohovory s našimi klienty (jak se obléci, jak se chovat, praktický nácvik pohovorů 

apod.) 

 Trénink sebeprezentace 

  

V čem je tento projekt jiný, než ostatní projekty zaměřené na pomoc dětem z dětských domovů? 

Projekt má dva základní cíle. Zvýšit osobnostní a odborné kompetence účastníků projektu a to formou tréninku 

Start Job, individuálním přístupem a poradenstvím a cíleným zvýšením odborné kvalifikace prostřednictvím 

rekvalifikačních kurzů a tím zvýšit uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce. Pro 11 účastníků bude 

zajištěno pracovní místo přímo, dalším bude poskytnuta efektivní podpora při jeho hledání. 

 

 


