TISKOVÁ ZPRÁVA
Již 9. kolo programu Rozhled, který pomáhá získávat rozhled mladým lidem
z dětských domovů a pěstounských rodin, odstartovalo v Karlových Varech
Karlovy Vary, 22. září 2016
Úvodním seminářem v sídle Armády spásy v Karlových Varech začalo v sobotu 17. září další kolo
vzdělávacího programu Rozhled, který realizuje nezisková organizace Nadání a dovednosti, o.p.s.
Do 9. kola, které probíhá v Karlovarském kraji, se zapojilo 25 mladých lidí ze čtyř dětských domovů.
Po dobu několika měsíců se budou připravovat na budoucí povolání, budovat zájem o kariéru, o
zaměstnání a zapojení se do běžného života.
Kariérní poradenství, workshopy, exkurze do firem a organizací, stínování vybrané profese a simulace
reálných pracovních pohovorů, to vše čeká na mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin,
kteří se zapojili do programu Rozhled. Není žádným tajemstvím, že právě tito lidé, kteří se ocitnout na
prahu samostatného života, patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám. A právě proto se jim
nezisková organizace Nadání a dovednosti snaží pomoci a otevřít jim obzory.
„Rozhled je určen mladým lidem ve věku od 15 do 26 let. Pomáhá jim objevit jejich silné stránky,
nadání a dovednosti a začít je využívat ve svůj prospěch tak, aby si našli a získali zaměstnání, které je
bude bavit a naplňovat a ve kterém mají potenciál vyniknout. Individuálně se setkávají s kariérní
poradkyní, která s nimi probírá jejich silné a slabé stránky, co je baví či nebaví, co si již vyzkoušeli a co
by chtěli dělat apod. Výsledkem sezení je diagnostická myšlenková mapa, na jejímž základě a také na
základě zpětné vazby od poradkyně stavíme individuální program pro konkrétní účastníky,“ uvedla
Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti, o.p.s.
V Karlovarském kraji se do Rozhledu zapojily čtyři dětské domovy a to v Plesné, Žluticích, Karlových
Varech a Ostrově a v Chebu a Horním Slavkově. „Po bližším seznámení se s tímto programem a
osobním kontaktem s koordinátory, jsme se rozhodli do něj vstoupit, protože nás zaujal především v
oblasti přípravy dospívajících dětí z dětských domovů na volbu jejich budoucího povolání,“ vysvětlila
Martina Nuslauerová, zástupkyně Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov a jedním dechem dodala:
„Od Rozhledu očekáváme, že zesílí motivaci dětí ke správné volbě budoucího povolání, zesílí zájem
kariérního růstu a schopnost udržet si zaměstnání a tím jejich snadnější vstup do běžného života.“
„Pro 25 mladých lidí jsou připraveny exkurze ve firmách podle jejich profilací a následné stínování
vybrané pracovní profese. Dále na ně čeká řada seminářů a workshopů,“ řekla na závěr ředitelka
Hurdová. Od roku 2013 úspěšně proběhlo osm kol vzdělávacího programu. Celkem se do Rozhledu
zapojilo 203 účastníků, kteří absolvovali 82 exkurzí ve firmách a podnicích.
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O Nadání a dovednosti o.p.s.
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat mladým lidem z dětských
domovů a pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. V rámci
vzdělávacího programu Rozhled pomáhá již čtyři roky zprostředkovat mladým lidem první kontakt s pracovním
světem. Rozhled úspěšně absolvovalo 203 dospívajících. Od ledna do dubna 2016 realizovala v Ústeckém kraji
projekt Roadshow s Veronikou. Jeho cílem bylo připravit dospívající na cestu k samostatnosti dříve, než opustí
brány dětských domovů a pěstounských rodin, bez informací a bez možnosti se vrátit.
Více na www.nadaniadovednosti.cz.
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