TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze proběhly v rámci projektu Rozhled Career Days pro děti z dětských
domovů.
Praha, 20. března 2017
V minulém týdnu se v Praze konaly Career Days, které v rámci projektu Rozhled pro děti z dětských
domovů organizuje nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s.
Do Prahy se sjelo 17 dětí z dětských domovů v Jihočeském kraji a kraji Vysočina ve věku 14 – 22 let.
Pro všechny byla připravena řada individuálních exkurzí a stínování dle jejich profilací. Dostaly se tak
do společností, mezi které patří např. Bayer s.r.o., Skanska a.s., Google, Heureka Shopping s.r.o.,
Twisto Payments a.s., ale i Domov Sue Ryder, Základní škola Eden či SCIO škola.
Zároveň si díky spolupráci se společností SCIO, udělaly i SCIO testy na silné stránky, aby zjistily, v čem
jsou dobré a kde tedy mají svůj skrytý potenciál, který by měly rozvíjet. V neposlední řadě na ně čekal
i seminář zaměřený na pracovní právo, který pro děti uspořádali dobrovolníci z advokátní kanceláře
Kinstellar.
V rámci podpory projektu společnosti CPI Hotels a.s. mohly být děti zdarma ubytované v hotelu
Fortuna West a občerstvení, včetně obědů a večeří jim poskytli restaurace Kotleta, restaurace
Mincovna, McDonald’s ČR spol. s r.o. či pekařství Nopek a společnost AHOLD Czech Republic a.s.
Aby děti měly také nějakou zábavu, zajistili pro ně organizátoři Laser Games či návštěvu Branického
divadla, kde měli možnost shlédnout generálku hry Holky na inzerát, kde účinkuje patronka této
neziskové organizace – Patricie Solaříková.
Projekt Rozhled je především o přípravě na budoucí povolání a prvním kontaktu se světem práce.
V projektu je pro děti připraveno např. kariérní poradenství, workshopy, exkurze do firem
a organizací, stínování vybrané profese, simulace reálných pracovních pohovorů a mnoho dalšího.
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.
„Jsem opět velmi šťastná, že se nám povedlo již po desáté v řadě získat řadu partnerů, kteří nám
fandí a pomáhají a neváhali tak ani na chvilku zapojit se do našich Career Days a přivítat “naše děti”
ve svých společnostech a ukázat jim, co jaké povolání v reálu představuje. Protože, co si budeme
říkat, ve škole se učíme úplně odlišné věci a je třeba dětem zprostředkovat i reálný pohled na věc,
aby si uměly vybrat práci, která je bude především bavit a naplňovat,” řekla ředitelka neziskové
organizace Linda Hurdová.
Patronka Nadání a dovednosti Patricie Solaříková dodala: „Opět se mi potvrdilo, že jsem udělala
dobře, když jsem se stala patronkou této organizace. Jsem s nimi velmi často v kontaktu a za dětmi
s nimi pravidelně jezdím, takže vidím, že přesně tento projekt je potřebný a pro děti velmi přínosný.
Sama mám to štěstí dělat práci, kterou mám ráda, a přináší mi to radost a to stejné bych přála i těm
dětem”.

TISKOVÁ ZPRÁVA
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.
Celkem jejich projekty prošlo již 436 dětí ze 42 dětských domovů, z 9 krajů České republiky.
Více na www.nadaniadovednosti.cz.
Kontakt:
Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.
tel.: +420 724 852 238, email: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz

