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Slovo úvodem
Rovné pƎíležitosti pro všechny jsou jedním ze základních principƽ politiky EU.
V Evropské unii již spoleēné právní pƎedpisy zakazují diskriminaci na základĢ
pohlaví, rasového nebo etnického pƽvodu, zdravotního postižení, sexuální
orientace, vĢku a náboženského vyznání nebo pƎesvĢdēení. Unie má konkrétní
strategie pro boj proti diskriminaci a xenofobii a na podporu sociálního
zaēleŸování.
V oblasti rovných pƎíležitostí existuje široký okruh aktivit vztahujících se
k ekonomickým a sociálním právƽm. Iniciativy, které mohou pƎispĢt ke zlepšení rovnosti pƎíležitostí na trhu práce se mimo jiné týkají následujících oblastí:
•
•
•
•

OdstranĢní rozdílƽ mezi pohlavími na pracovním trhu
Stejnou odmĢnu za stejnou práci
PƎístup ke vzdĢlání
ZajištĢní zaƎízení pro denní péēi o dĢti, flexibilní pracovní prostƎedí

Realizovaný projet se tĢchto priorit mohl dotknout jen ēásteēnĢ, na druhou
stranu tyto priority respektoval a realizaēní tým bĢhem projektu usiloval
o maximální možné prosazení tĢchto principƽ a priorit v praxi.
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CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu bylo napomoci osobám z cílových skupin tj. rodiēƽm
s dĢtmi, uchazeēkám o zamĢstnání, dlouhodobĢ nezamĢstnaným ženám
pƎizpƽsobit se aktuálním podmínkám a požadavkƽm trhu práce a uplatnit se
na nĢm. Pomoc se odehrávala prostƎednictvím vzdĢlávacích a poradenských
aktivit spojených s cílenou propagací rovných pƎíležitostí.

OBSAH A REALIZACE
Projekt probíhal od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2011 a reagoval na zjištĢné a prokázané
potƎeby cílové skupiny. Jednalo se pƎedevším o odstranĢní pƎekážek
v uplatnĢní se na trhu práce, kterými byly: nedostateēná úroveŸ poēítaēové
gramotnosti, žádné nebo nevyhovující vzdĢlání, malá znalost anglického
jazyka a v neposlední ƎadĢ nevyhovující pracovní doba.
Projekt nabídl Ǝešení tĢchto potƎeb širokou nabídkou rekvalifikaēních kurzƽ
dle požadavkƽ trhu práce, poradenskou a asistenēní ēinností Job asistentek pƎi
hledání zamĢstnání. Dále probĢhla osvĢtová informaēní kampaŸ pro
zamĢstnavatele prezentující výhody zamĢstnávání žen. Rekvalifikaēní kurzy
probíhaly soubĢžnĢ v MostĢ a v ChomutovĢ. V obou mĢstech spolupracovaly
kontaktní pracovištĢ ÚƎadu práce eské republiky - krajské poboēky v Ústí
nad Labem a podílely se na oslovení a výbĢru žen do rekvalifikaēních kurzƽ
a zapojení do projektu.
Asista s.r.o. byla realizátorem projektu spolu se dvĢma partnery
Krušnohorským centrem pro rodinu a sociální péēi o.s. a Oblastní charitou
Most.
Projekt „Rodina a práce se dá spojit“ navázal na spolupráci vzniklou bĢhem
projektu „WORKCENTRUM“, který probíhal v letech 2006 – 2008. Díky tomuto
projektu bylo možné využívat poƎízené vybavení, navázané kontakty a pƎispĢt
tak k plnĢní podmínek udržitelnosti.
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Díky realizaci v podstatĢ navazujícího projektu byla umožnĢna rekvalifikace
nĢkolika desítkám žen, vēetnĢ tĢch, které i pƎes svƽj zájem nebyly do
minulého projektu zaƎazeny z kapacitních dƽvodƽ.
KromĢ vlastních rekvalifikaēních a vzdĢlávacích kurzƽ mĢly úēastnice projektu
možnost využívat a samostatnĢ pracovat na poēítaēi s pƎipojením k internetu
(samostudium, vyhledávání zamĢstnání), k dispozici byla dĢtská herna pro
krátkodobé hlídání dĢtí bĢhem výuky a prostor pro neformální setkávání.
Souēástí aktivit projektu pro nezamĢstnané byla i aktivní pomoc Job
asistentek, které byly v pƎímém každodenním kontaktu s klientkami,
pomáhaly s organizací kurzƽ a zejména s vyhledáváním zamĢstnání. Po
domluvĢ s klientkami kontaktovaly zamĢstnavatele, kterým zaslaly profesní
životopis ēi pƎípadnĢ domluvily termín pƎijímacího pohovoru.
Jako další podpƽrné aktivity probíhaly tematické workshopy, kde byly
úēastníce projektu pƎipravovány na pƎijímací pohovory, nauēily se napsat
profesní životopis, atd.
PƎehled uskuteēnĢných rekvalifikací akreditovaných MŠMT R:
• Obsluha PC – uživatelská práce s PC (Word, Excel, internet)
• PísaƎ/PísaƎka (MS Word a program na nácvik psaní všemi deseti)
• Administrativní pracovník – pracovnice
• Dispeēer logistiky (obsluha PC, úēetnictví, skladové hospodáƎství)
• Referent/Referentka (ekonomické zamĢƎení kurzu)
• Multimediální technik
• Elektrická zaƎízení dle standardu dílēí kvalifikace (kurz byl zajišƛován
StƎední školou energetickou a stavební v ChomutovĢ)
Po úspĢšném složení závĢreēných zkoušek v kurzu obdržely úēastnice
osvĢdēení s celostátní platností.
Strana 5

Termíny konání rekvalifikací a neakreditovaných kurzƽ
Neakreditované kurzy a workshopy konané v MostĢ a ChomutovĢ:
Obsluha osobního poēítaēe

PísaƎ/PísaƎka
Chomutov:
12.01.2010 – 23.03.2010

• Workshop - Trh práce a pracovní mobilita v Evropské unii

Chomutov:
18.11.2009 – 29.01.2010
04.05.2010 – 29.06.2010
Most:
09.11.2009 – 14.01.2010
29.09.2010 – 09.12.2010

• Workshop - Slaěování rodinného a pracovního života

Dispeēer logistiky

Multimediální technik

Chomutov:
01.04.2010 – 30.07.2010
Most:
18.01.2010 – 13.05.2010

Chomutov:
28.01.2010 – 31.03.2010

Elektrická zaƎízení – dílēí kvalifikace

Obchodní referent-ka

Chomutov:
26.04.2011 – 20.06.2011

Chomutov:
20.09.2010 – 17.06.2011

• V rekvalifikaēních kurzech vyuēovali lektoƎi a lektorky s mnohaletou praxí
a zkušenostmi.

Administrativní pracovník-ce

Neakreditovaný kurz IMPULS

• Proškolené terénní pracovnice a sociální asistentky pomáhaly napƎ. pƎi
jednání na úƎadech, zprostƎedkovaní pomoci v krizi (azylové bydlení).

Chomutov:
30.05.2011 – 25.07.2011
08.06.2011 – 28.07.2011

Chomutov:
04.05.2011 – 22.06.2011

Most:
30.05.2011 – 26.07.2011

Most:
24.01.2011 – 28.02.2011

• Dva kurzy finanēní gramotnosti
• 2x program IMPULS – neakreditovaný kurz formou e-learningu zamĢƎený
na výuku MS Excel a angliētiny
• Workshop - Diskriminace a mobing a bossing v zamĢstnání
• Workshop - Práva a povinnosti v zamĢstnání – Zákoník práce v praxi
• Workshop - Jak se prosadit a uspĢt v zamĢstnání

• Klientky mohly využívat i psychologické poradenství.
• Úēastnicím rekvalifikaēních kurzƽ jsme propláceli cestovné.
•

Po dobu trvání výuky bylo zajištĢno hlídání dĢtí.
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Most:
06.04.2010 – 18.06.2010
22.11.2010 – 31.01.2010
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Sladký dƽkaz spokojenosti Rekvalifikaēní kurz Dispeēer logistiky v MostĢ navštĢvovala paní Lida, která za
všechny posluchaēky upekla lektorƽm jako podĢkování nádherné dorty.

Jeho klientkami a klienty jsou pƎevážnĢ maminky a tatínkové na mateƎské ēi
rodiēovské dovolené, nezamĢstnané maminky, které se snaží vrátit zpĢt na trh
práce. KCR je s nimi v pƎímém kontaktu a reflektuje na jejich aktuální potƎeby,
proto se KCR podílelo i na pƎípravĢ tohoto projektu a na formulaci jeho cílƽ
tak, aby byly v souladu s potƎebami cílové skupiny.
KCR poskytlo pro projekt technické zázemí – internetové pracovištĢ, prostory
pro výuku vybavené poēítaēi, prostory pro drobné obēerstvení a neformální
setkávání vē. herny svého mateƎského centra. Centrum dále zajišƛovalo
informovanost o projektu na svých webových stránkách a v prostorách KCR.

REALIZÁTOR PROJEKTU A PARTNE\I
Asista,s.r.o.
Asista, s.r.o. jako realizátor projektu pƽsobí ve 3 vzdĢlávacích centrech
v MostĢ, LitvínovĢ a ChomutovĢ a realizuje zde rekvalifikace zamĢƎené na
uživatelskou práci na PC. Dále to jsou rekvalifikace zamĢƎené na logistiku
a skladování, obchod a administrativu. PƎi realizaci uvedených rekvalifikací
ASISTA, s.r.o. spolupracuje s kontaktními pracovišti ÚƎadu práce R v MostĢ
a ChomutovĢ a samozƎejmĢ je i v kontaktu se zamĢstnavateli z regionu, se
kterými spolupracuje pƎi hledání pracovního uplatnĢní pro úspĢšné
absolventy kurzƽ.

Krušnohorské centrum pro rodinu a soc. péēi, o.s.
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péēi o.s. (dále jen KCR) se
zamĢƎuje na potƎeby rodin, provozuje mateƎské centrum a v souēasné dobĢ
realizuje pilotní projekt Miniškolka pƎi KCR.
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Souēástí rekvalifikací bylo zajištĢní hlídání dĢtí úēastnicím bĢhem výuky, které
probíhalo v rámci pilotního projektu Miniškolka pƎi KCR v MostĢ. Tuto službu
využilo 19 maminek. Za celý projekt kvalifikovaný personál miniškolky hlídal
celkem 20 dĢtí periodicky 130x.
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Hlídání probíhalo i v Chomutovském dĢtském koutku, který byl pƎímo
v prostorách Asista s.r.o. Hlídání zde probĢhlo celkem 89x, využilo jej
17 maminek a periodicky se opakovalo 17 dĢtí.

Grafické znázornĢní indikátorƽ

Oblastní charita Most
Vznikla v roce 2000 a jejím hlavním cílem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu
na jejich pƎíslušnost k rase, národnosti ēi náboženství. Hlavní ēinností
organizace je pomoc potƎebným na území eské republiky. Oblastní charita
Most se kromĢ úēasti na tvorbĢ projektu podílela na zajišƛování sociální
asistence formou kontaktƽ s klientkami. Jednalo se o pomoc ženám, které
hledaly pomoc v tĢžko Ǝešitelných situacích, jako napƎ. poradenství pƎi
uzavƎení nevýhodných smluv se zamĢstnavatelem, ēi pƎi zajištĢní rychlé
a vĢcné správné komunikace s úƎady, nebo pƎi více zdrojovém hledání
pracovního uplatnĢní. Souēásti pomoci bylo i poradenství v oblasti finanēní
gramotnosti a spolupráce pƎi realizaci dvou kurzƽ zamĢƎených na tuto
problematiku.
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PƎehled uplatnĢní klientƽ na trhu práce v ChomutovĢ
Statutární mĢsto Chomutov
R-Okresní soud v ChomutovĢ
Sallerova výstavba, s.r.o.
Hrošková Hana

MĢstský úƎad Jirkov
Základní škola Jirkov
VZP R
Hana Fulínová

PƎehled uplatnĢní klientƽ na trhu práce v MostĢ
MateƎská škola, Most – Lidická
Stavební bytové družstvo Krušnohor
Sapril People s.r.o.
Archa – Most s.r.o.
eské dráhy, a.s.

Hdsport, s.r.o.
proOFFICE, s.r.o.
Herkul a.s.

V porovnání s pƎedešlým projektem byl poēet žen zamĢstnaných v probĢhu
projektu o nĢco nižší, ale nakonec dosáhl celkového poētu 52 žen. Vzhledem
k tomu, že projekt byl realizován v dobĢ, kdy se na trhu práce projevily
dopady ekonomické krize a i bez tĢchto dopadƽ patƎí Mostecko
a Chomutovsko k místƽm s vysokou nezamĢstnaností, je toto ēíslo pozitivní.
Navíc je tƎeba doplnit, že souēástí projektu nebyla podpora vzniku
pracovních míst formou finanēních pƎíspĢvkƽ na ēásteēnou úhradu
mzdových nákladƽ.
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Vybrané ukázky publicity v rámci projektu zveƎejnĢné
v místním tisku v MostĢ a ChomutovĢ

Strana 14

Strana 15

POD KOVÁNÍ
Touto cestou dĢkujeme pracovnicím ÚƎad práce eské republiky - krajské
poboēky v Ústí nad Labem – Kontaktní pracovištĢ Most a Chomutov za
dobrou spolupráci pƎi oslovení cílové skupiny, propagaci projektu, úēast na
workshopu a poradenskou pomoc. JmenovitĢ se jednalo o tyto pracovnice:
Kontaktní pracovištĢ Most
Pavlu Zƽzovou
Miloslavu Kondrovou
Helenu Pjechovou
KateƎinu eupovou
Kontaktní pracovištĢ Chomutov
Miloslavu Mertovou
Marcelu Pauerovou
Markétu Kubátovou
Ladislavu VáŸovou
DĢkujeme partnerƽm, všem spolupracujícím subjektƽm a zamĢstnavatelƽm,
bez kterých bychom uvedených výsledkƽ nedosáhli. SamozƎejmĢ dĢkujeme
i lektorƽm za dobƎe odvedenou práci, která pƎispĢla k úspĢšnosti projektu.
PodĢkování patƎí i Europe Direct v MostĢ za spolupráci pƎi realizaci
workshopu Trh práce a pracovní mobilita v Evropské unii.
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lenové realizaēního týmu projektu:
ASISTA, s.r.o.
Roman Kysela
NadĢžda Grundová
Marcela Helena Marková
Vladimíra Zemanová
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péēi, o.s.
Ilona Radicsová
Marek Radics
Oblastní charita Most
Michaela Lochmanová
Tatiana Drahošová
Lenka Gajarská
Hana Gáborová
Jaroslava Cyranyová

Kontakty:
ASISTA, s. r. o.
Josefa Ressla 1793, 434 01 Most
Tel: + 420 476 107 313
www.asista.cz
Krušnohorské centrum pro rodinu
a sociální péēi, o.s.
Karla Marxe 798, 434 01 Most
Tel: + 420 417 639 347
www.kcr-most.cz

Strana 18

Oblastní Charita Most
Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most
Tel: + 420 476 119 999
www.charitamost.cz
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