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Do projektu Mind the Gap je v současnosti zapojeno 10 osob.  

Během září a října proběhly celkem 7 job klubů a 6 workshopů. S účastníky jsme  

se setkávali každé pondělí. 

O průběhu a tématu workshopu/job klubu, byli účastníci vždy informovaní jak slovně tak 

i prostřednictvím facebooku, kde jsem vytvořila speciální skupinu pouze pro účastníky 

projektu. Informace o konání W/J, jsou dostupné také na plakátku s programem na každý 

měsíc. Plakát je vylepován na stanovených veřejných místech. 

Každé pondělí bylo zaměřené na jiné téma, které vychází z aktuálních potřeb klientů 

zapojených do projektu. Všechny workshopy a job kluby se realizovaly na základě 

vytvořené osnovy programu.  

 

25. 9. 2017 PROBLÉMY a STRES  

Na workshopu jsme řešili téma problém, konflikt a stres.  

Klientům byla představena technika myšlenkových map, kterou lze využít při 

hledání „řešení“ konkrétního problému. Účastníci se zapojovali a zapisovali různá slova, 

o kterých jsme následně diskutovali. Zaujala je aktivita, v níž řešili konflikt 

prostřednictvím příběhu. Hledali různá řešení dané situace nejdřív samostatně, ale 

v závěru se museli domluvit a najít společný kompromis řešení. 

Po krátké přestávce jsme si upřesnili, co skrývá pojem stres a jak s ním lze pracovat 

prostřednictvím relaxačních technik. Jednalo se o dechové cvičení a Jacobsonovu 

relaxační metodu. 

V závěru workshopu proběhlo shrnutí a zhodnocení workshopu prostřednictvím 

dotazníku. 

 

2. 10. 2017 TVORBA ŽIVOTOPISU  

Na job klubu jsme s účastníky probrali téma „životopis“. Seznámili jsme se s různými typy 

životopisů (strukturovaný životopis, europass, úřední životopis).  

V rámci seznamování s obsahem životopisu účastníci určovali a rozdělovali kartičky 

s oblastmi, které jsou v životopise potřebné a nepotřebné. Konkrétně jsme probrali 

jednotlivé oblasti životopisu – osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, další 

dovednosti.  

Účastníci dostali seznam doporučení k tvorbě správného životopisu. Podle šablony 

životopisu si napsali svůj životopis, který si odnesli s sebou.  

V závěru workshopu proběhlo ústní zhodnocení.  
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9. 10. 2017. PŘÍPRAVA POHOVOR  

V rámci job klubu jsme probírali základní oblasti, které se vážou k pracovnímu pohovoru 

(co si vzít na sebe, přijít na pohovor včas, mluvit spisovně, být slušný, mít připravené 

otázky apod.).  

Účastníci získali informace k otázkám, s nimiž se mohou během pohovoru setkat a na co 

se mohou ptát oni sami. Probírali jsme téma silných a slabých stránek účastníků  

a zamýšleli jsme se nad tím, co jsou schopni budoucímu zaměstnavateli momentálně 

nabídnout. 

Dále účastníci dostali doporučení, čeho se před pohovorem a po pohovoru vyvarovat  

(situace, že přijde pozdě, nevhodné oblečení, neadekvátní otázky). Rozebírali jsme, jak  

se během pracovního pohovoru chovat (např. přijmout nabízené pití, neukončovat 

pohovor sám, nebát se zeptat na finanční ohodnocení). 

 

16. 10. 2017 DLUHOVÁ problematika  

Workshop byl připraven jako úvod do dluhové problematiky. 

 

23. 10. 2017 MOTIVAČNÍ DOPIS  

V rámci job klubu jsem seznámila účastníky se smyslem, strukturou a obsahem 

motivačního dopisu. Každý dostal příklady různých typů motivačních dopisů. Objasnili 

jsme si rozdíl mezi motivačním a průvodním dopisem. 

Modelová situace – odpověď na inzerát: 

Každý klient si pro sebe napsal ve stručnosti dosavadní zkušenosti, které může 

potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Následně si každý z nich  sepsal důvody, proč 

se o nabízenou práci uchází. 

Praktická část job klubu obsahovala nácvik psaní motivačního dopisu. Každý klient  

si vybral jednu organizaci, na jejíž pracovní nabídku (inzerát) chce reagovat. Vyhledali si 

kontakty  

a adresu. Vytvořili strukturovaný motivační dopis s potřebnými údaji a s odpovídajícím 

vzhledem.  

 

30. 10. 2017 POHOVOR (modelová situace)  

Na workshopu jsme si s účastníky prošli základní otázky, s nimiž se mohou setkat na 

pohovoru. Klienti odpovídali jednotlivě na každou otázku zvlášť a poté jsme o otázkách 

vedli  společnou diskuzi.  
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6. 11. PRACOVNÍ SMLOUVY 

Klienti byli seznámeni s jednotlivými typy pracovních smluv (DPP, DPČ) a podmínkami, 

které se k jednotlivým smlouvám vážou. Dále byly objasněny pojmy: práce na plný úvazek, 

práce na částečný pracovní úvazek, práce na dobu určitou a neurčitou, home office  

a zkrácená pracovní doba. S klienty jsme řešili, jaká rizika se pojí s prací „bez pracovní 

smlouvy“ (nezapočítaná doba do důchodového pojištění, daně apod.). Klienti byli dále 

seznámeni s možnostmi přivýdělku při registraci na úřadu práce (5 500,-Kč hrubého). 

 

13. 11. DOBROVOLNICTVÍ 

Klienti byli seznámeni s možnostmi dobrovolnictví v ČR a ve světě. Klienti dostali 

k dispozici v elektronické podobě přehled organizací, které souvisí s dobrovolnickou 

činností. Bavili jsme se o výhodách dobrovolnictví a k čemu by jim mohlo do budoucna 

být (např. atraktivita pro budoucího zaměstnavatele, dobrý osobní pocit, seberozvoj, nová 

přátelství, cizí jazyk, nové dovednosti). Shlédli krátké video o dobrovolnictví a zkusili si 

vyhledat konkrétní dobrovolnickou akci na dobrovolik.cz. 

 

20. 11. EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE 

Klienti byli seznámeni se základními povinnostmi, při evidenci na úřadu práce. Klienti byli 

informování, jaké dokumenty je potřeba k registraci přinést a ukázali jsme si formuláře, 

s nimiž se u registrace potkají. Byly probrané výhody a nevýhody evidence na úřadu 

práce, důležitá omezení (např. výše přivýdělku) a termíny. 

 

27. 11. REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

Workshop měl za cíl informovat klienty o možnostech vzdělávání při evidenci na úřadu 

práce. 

 

4. 12. JAK SE UČIT? 

Klienti byli seznámeni s různými technikami učení a s osvojením různých návyků, které 
podporují pozornost a učení. Povídali jsme si o relaxaci, zdravém životním stylu, jaká je 
souvislost mezi učením a aktivním sportovním vyžitím. Klienti uváděli příklady, co 
konkrétně jim v učení na test nebo závěrečnou zkoušku pomáhá.  

Probrali jsme techniky učení:  autotestování (testy, které si vytvoříte sami sobě, 
poznámky na okraji stránky – pojmy, které si potřebujeme zapamatovat); rozděl  
a procvičuj (rozdělit si učivo na časové úseky; přestávky); rozvíjející otázky („Proč to dává 
smysl?“ Ptát se vysvětlit si to svými slovy, pochopení látky) a metodu propojeného učení. 
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11. 12. PRÁCE V ZAHRANIČÍ 

Klienti se na workshopu dozvěděli o možnostech práce v zahraničí. Byli seznámeni 

s výhodami a nevýhodami vycestování přes agenturu a bez agentury. Dále na internetu 

vyhledávali konkrétní organizace a země, kam by se jim líbilo vycestovat za prací. 

Klientům byly předány informace mimo jiné o podmínkách práce v Kanadě (víza, délka 

pobytu apod.). Klienti dostali letáček v elektronické podobě (ve skupině na fb) s různými 

webovými adresami, kde hledat práci v zahraničí a také odkazy na spolehlivé agentury 

(Czech-use, Studentagency).  

 

18. 12. PÍT S ROZUMEM 

S klienty jsme na workshopu probrali téma bezpečné konzumace alkoholu. Klienti dostali 

informace o tom, jak postupovat při otravě alkoholem – první pomoc, jak předejít 

kocovině a co dělat, když už kocovina nastane. Dále klienti dostali přehled toho, jak dlouho 

trvá vyprchání jednotlivých množství alkoholu z krve. Jak působí stejné množství 

alkoholu na muže a ženy. Klienti byli seznámeni s riziky konzumace alkoholu v zimě 

(umrznutí, …). 

 

Informační servis v rámci workshopů a job klubů 

Informační servis vycházel z aktuálně probíraného tématu na workshopu či job klubu. 

 

POHOVOR 

Kamila Kamila byla informovaná o průběhu pohovoru. Ptala se na situaci, když 
je ve zkušební době, zda dostane výplatu i za odpracované 3 měsíce. 

Intervence Klientce byly poskytnuty informace o povinnosti zaměstnavatele 
vyplatit mzdu i za 3 měsíce (zkušební doba). Byla upozorněna na to, že 
v těchto měsících by měla mít podepsanou smlouvu a kvalitní zaučení 
ze strany společnosti, pro kterou začala pracovat. Byla poučena, že 
v případě nespokojenosti s pracovní náplní, může pracovní poměr 
ukončit ve zkušební době bez udání důvodů. V případě, že se tak 
rozhodne učinit, musí ukončení pracovního poměru zaměstnavateli 
nahlásit nejpozději  
3 dny před plánovaným odchodem. 

 

ŽIVOTOPIS 

Kamila Kamila měla obavy z prvního kontaktování zaměstnavatele a nevěděla 
jakou cestou předat životopis. 

Intervence Protože má klientka nevyhovující email, bylo jí doporučeno vytvořit si 
novou emailovou adresu, kterou využije jen při hledání práce. 
Prostřednictvím tohoto emailu bude komunikovat s personalisty  
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a potenciálními zaměstnavateli, zasílat životopisy a motivační dopisy. 
Pokud je jí to příjemnější a hledá práci v místě, které zná, může 
životopis předat i fyzicky v papírové podobě (např. vedoucí směny ve 
zvoleném obchodě, restauraci apod.). 

 

 

Terénní program 

Terénní program je ve fázi monitoringu lokality, tedy aktivního vyhledávání míst, kde se 

zdržuje potenciální cílová skupina. V současnosti máme vytipovaných několik míst 

v centru Blanska a několik míst periferních. 

V tuto chvíli probíhá také oslovování cílové skupiny v lokalitě, zjišťování její nepříznivé 

sociální situace a informování potenciálních zájemců o nabídce služby. V rámci projektu 

bylo doposud osloveno 30 lidí. Terénní program poskytl za monitorované období pět 

intervencí. 

 

Závěr 

První skupinou zapojenou do projektu, jsou mladší klienti (15 – 18 let), kteří dokončují 

školu a za jeden až dva roky budou hledat práci anebo momentálně nutně hledají 

přivýdělek. Většina klientů netuší, co obnáší pracovní pohovor, jak mají oslovit 

potenciálního zaměstnavatele. Dále to, jaká rizika s sebou nese práce, aniž by podepsali 

pracovní smlouvu a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, když smlouvu podepsali. 

Druhou oblastí, která je pro klienty aktuální, je téma škola a její úspěšné dokončení.  

Druhou skupinou klientů, kteří se do projektu zapojují, jsou ti, kteří již nějakou dobu 

pracují (19 a více let). Jsou motivovanější než mladší klienti a zajímají se převážně  

o možnosti zaměstnání v zahraničí a o budování kvalitních mezilidských vztahů. 

Další témata, jimiž se budeme dále zabývat a která vyplynula během období  

říjen - prosinec z „průzkumu potřeb klientů“ jsou: 

- kvalitní a fungující vztahy na pracovišti 

- možnost práce v zahraničí a osvojení cizího jazyka 

- jaké jsou typy pracovních smluv 

- jaké jsou možnosti na pracovním úřadě (rekvalifikace) 

- jak se efektivně připravit na závěrečné a přijímací zkoušky 

Dále se doporučuji zaměřit na témata: kritické myšlení, finanční gramotnost a mediální 

gramotnost. 


