TISKOVÁ ZPRÁVA
Nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. plní sny
dětem z dětských domovů
Praha, 26. července 2017
Nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. vyhlásila pro děti z dětských
domovů na Den dětí soutěž: Jak by vypadal Tvůj vysněný den? Většina dětí si přála
materiální věci, ale Dominik H. (16 let) si přál strávit rodinný den v Zoo Praha. Jeho
odpověď byla mezi fanoušky nejoblíbenější, a tak mu byl jeho sen splněn.
"Spolu s průvodkyní jsme prošli téměř celou zoologickou zahradu, kde byl pro Dominika
připraven také zážitkový program ve formě krmení velbloudů a setkání s Krajtou královskou
či Bílým ježkem africkým," říká ředitelka organizace Linda Hurdová a na závěr dodala:
"Jelikož Dominik prošel naším projektem Rozhled, znali jsme i jeho další přání, po kterém
toužil už 3 roky, a to MEET N GREET s jeho oblíbenými interprety z Blakkwood Records.
Měl jedinečnou možnost zarepovat si s jeho idolem Protivou, obdržel spoustu dárků a
dozvěděl se mnoho zákulisních informací."
Projekt Rozhled je určen pro děti z dětských domovů a pěstounské péče ve věku 14-26 let.
Tento projekt připravuje dospívající na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se
světem práce. Buduje v nich zájem o kariéru, zesiluje jejich schopnost si najít a udržet práci
a tím jim usnadňuje zapojení se do běžného života.
V rámci projektu se pro děti organizuje kariérní poradenství, workshopy, exkurze do firem a
organizací, reálné simulace pracovních pohovorů a mnoho dalšího. Projekt je realizován po
jednotlivých kolech, kdy každé kolo trvá 3,5 měsíce a je vždy zacíleno do vybrané lokality.
V jednom kole bývá 20 dospívajících dětí, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému
z nich. Každý rok jsou realizována tři kola projektu.
Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na pracovním trhu, zlepšení osobní
prezentace, zvýšení jejich zájmu o osobní budoucnost v rámci budování kariéry, pomoc při
volbě zaměstnání, podpora a motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, dodání sebevědomí
a zvýšení nezávislosti na sociálním systému a konkurenceschopnost.
Kontakt:
Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.
tel.: +420 724 852 238, email: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz

