TISKOVÁ ZPRÁVA
Děti z dětských domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje absolvovaly
desáté kolo vzdělávacího programu Rozhled
Praha, 3. dubna 2017
Beseda s právníkem, exkurze, stínování ve firmách, třídenní návštěva Prahy nebo konzultace
s kariérní poradkyní, tím vším si v prvních měsících letošního roku prošlo 39 dětí ze šesti dětských
domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje v rámci vzdělávacího programu Rozhled. Ten realizuje
nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. Je určen pro děti z dětských domovů
a pěstounských rodin, které se připravují na start do samostatného života.
Děti, které se zapojily do 10. kola vzdělávacího programu Rozhled, navštívily řadu firem, např.
společnost BAYER s.r.o., Eurosport, GOOGLE, Heureka shopping s.r.o., Skanska a.s., Twisto Payments
a.s., Domov Sue Ryder, Erhartovu cukrárnu, Kavárnu co hledá jméno, PPG Deco Czech a.s., ZŠ školu
Eden, SCIO školu a restauraci Mincovna. V rámci tzv. Career Days byl pro ně připraven třídenní výlet
do Prahy s bohatým programem v podobě exkurzí a stínování ve firmách. V samém závěru se pak děti
setkaly s kariérní poradkyní, se kterou individuálně konzultovaly, kam ideálně směrovat svoji kariérní
cestu.
„Těší nás, když jsou děti motivované a přibližně vědí, kam by chtěli svoji kariéru směřovat. My jim pak
zprostředkujeme pohled do reálné praxe a propojíme je s firmou v oboru, který si vybraly. Pokud se
pak po ukončení školy znovu propojí a děti získají v té firmě zaměstnání, je to naprosto ideální stav,“
uvedla Linda Hurdová, ředitelka neziskové organizace Nadání a dovednosti, o.p.s.
„Projekt byl velmi pečlivě a do detailů naplánovaný, pro děti z hlediska edukačního velmi prospěšný.
Dal jim mnoho cenných rad, praktických zkušeností i ukázek, jak bude jejich profese vypadat v praxi.
Zúčastnily se též besedy s právníkem, který dětem radil, jak mají vypadat pracovní smlouvy, životopisy
a jiné dokumenty, které je budou provázet jejich životem“, prohlásila Jaroslava Kremláčková,
vychovatelka DD Hrotovice.
Desáté kolo vzdělávacímu programu Rozhled proběhlo pod záštitou OSN Česká republika, Kraje
Vysočina a Jihočeského kraje. Finančními partnery byly společnosti BAYER s.r.o. a ExxonMobil
Business Support Center Czechia s.r.o., Nadace ČEZ a nadace Terezy Maxové dětem. „Jsme moc rádi,
že jsme se díky finanční podpoře našich partnerů mohli vypravit do dětských domovů právě těchto
dvou krajů, které nás samy kontaktovaly a požádaly o zapojení do programu,“ dodala Linda Hurdová.

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
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kontakt s pracovním světem. Rozhled úspěšně absolvovalo 262 dospívajících. Celkem jejich projekty
prošlo již 436 dětí ze 42 dětských domovů z devíti 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

