TISKOVÁ ZPRÁVA
Deváté kolo vzdělávacího programu Rozhled, který pomáhá dětem z dětských
domovů, proběhlo pod záštitou OSN Česká republika
Praha, 24. ledna 2017
Závěrečným seminářem v bowlingovém centru Four – Bowl v Karlových Varech bylo ukončeno již
9. kolo vzdělávacího programu Rozhled, který realizuje nezisková organizace Nadání a dovednosti
o.p.s. pro děti z dětských domovů. Z tohoto kraje bylo do projektu zapojeno 20 dětí ze čtyř
dětských domovů ve věku od 15 do 19 let. Po dobu téměř čtyř měsíců se připravovaly na budoucí
povolání, budování kariéry a zapojení se do běžného života.
Kariérní poradenství, workshopy, exkurze do firem a organizací, stínování vybrané profese a simulace
reálných pracovních pohovorů, to vše čekalo na mladé lidi z dětských domovů, kteří se zapojili do
programu Rozhled. Není žádným tajemstvím, že právě tito lidé, kteří se ocitnou na prahu
samostatného života, patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám. Právě proto se jim nezisková
organizace Nadání a dovednosti snaží pomoci a otevřít jim obzory.
V rámci 9. kola vzdělávacího programu navštívily děti řadu společností, např. Sklárnu Moser, Barber
shop Willy´s, hotel Imperial a Grandhotel Pupp v Karlových Varech nebo také DHL v Chebu, kam se
podařilo jednoho chlapce umístit do zaměstnání. Dále pro ně byla zorganizována akce tzv. Career
Days, kdy děti přijely na tři dny do Prahy. Zde byl pro ně připraven další bohatý program v podobě
exkurzí a stínování, např. v rádiu Evropa 2, na Žižkovském vysílači, v Autocentru FEMAT Radotín, v
hotelu ze sítě AccorHotels, Eurosport 2, MSD IT, Ernst & Young, s.r.o., Giese & Partners, Dance
Academy Prague a v mnoha dalších oborech. S dětmi se sešel také známý kuchař Zdeněk Pohlreich,
který dal budoucím kuchařům pár cenných rad a doporučení. Se svou novou patronkou, okouzlující
herečkou ze seriálu Ulice, Patricií Solaříkovou se podívaly do barrandovských ateliérů, kde se známý
novácký seriál natáčí.
„Jsme moc rádi, že jsme díky finanční podpoře našich partnerů mohli pomoci s hledáním vhodné
kariéry i dětem z Karlovarského kraje, kde je velmi vysoká nezaměstnanost. Doufáme, že díky našemu
programu budou mít lepší a snadnější start do běžného života,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka
Nadání a dovednosti, o.p.s.
S úspěšným 9. kolem programu Rozhled se děti rozloučily na bowlingovém turnaji. Z rukou patronky
Patricie převzaly certifikáty o absolvování vzdělávacího programu, který zaštítila OSN Česká republika.
„Chci poděkovat bowlingovému centru za to, že nám umožnilo se s dětmi setkat právě u nich a
uspořádat pro ně turnaj. Některé děti hrály bowling poprvé v životě a byly hrou doslova unešené,“
dodala ředitelka Hurdová.
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O Nadání a dovednosti o.p.s.:
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat dětem z dětských
domovů a pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života.
V rámci vzdělávacího programu Rozhled pomáhá již téměř pět let zprostředkovat dětem první
kontakt s pracovním světem. Rozhled úspěšně absolvovalo 262 dospívajících.
Projekt Rozhled úspěšně absolvovalo 225 dospívajících. Celkem jejich projekty prošlo již 399 dětí.

Více na www.nadaniadovednosti.cz.
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