Odborná školení
1. Finanční gramotnost - cílem tohoto bloku je informovat účastníky v takové míře, aby získali
přehled nad svojí finanční situací. Naučí se, jakým způsobem se sestavuje a spravuje domácí
rozpočet, čeho se na finančním trhu vyvarovat ( lichva, koloběh půjček), dozvědí se o pojmech RPSN a
úroková sazba, jak a kde se dají šetřit finanční zdroje, možnosti vytváření finančních rezerv v době,
kdy mají účastníci příjmy ze zaměstnání či brigád. Účastník získá kontakty na dluhové poradny, které
bude moci v případě potřeby bezplatně využít.
2. Pracovně - právní minimum - v tomto bloku získají účastníci povědomí o Zákoníku práce, výňatku
Občanského zákoníku, předpisy BOZP a Zákonu o zaměstnanosti. Lektor bude vycházet z reálných
situací klientů. Výuka bude probíhat interaktivní formou.
3. Komunikační dovednosti - na jakých základech funguje efektivní komunikace, nástroje pro
vytváření a dodržování dlouhodobých vztahů s ostatními lidmi na pracovišti, neverbální komunikace
(gestika, mimika, proxemika, haptika), tvorba oboustranně užitečných dohod při řešení každodenních
situací, trénink komunikačních dovedností ,asertivita a řešení konfliktů. Vše bude provázeno
nácvikem modelových situací.
4. Time – management - účastníci si uvědomí důležitost pravidelného denního režimu , naučí se
plánovat si běžný i pracovní den, dozvědí se informace o jednotlivých přístupech k řízení času,
formulace vlastního poslání a umění uvědomit si priority, sestavování plánů k dosažení cílů, umění
říci "ne", různé způsoby delegování úkolů - mít čas na sebe.
5. Duševní hygiena
Trh práce - způsoby oslovování zaměstnavatelů
Účastník získá informace, jakým způsobem oslovit potenciálního zaměstnavatele - písemně, osobně,
reakce na pracovní inzerci, dozví se pozitiva a negativa jednotlivých způsobů oslovení. Proběhne
praktický nácvik telefonické komunikace. Lektor bude podávat zpětnou vazbu každému účastníkovi a
vyzdvihne pozitiva. Účastníci se naučí sepsat CV a Motivační dopis.
Nácvik praktických dovedností
Školení bude chápáno jako sociální trénink, který bude probíhat nácvikem jak na učebně tak v terénu
- při jednáních s konkrétními úřady - Úřad práce, odbor sociálního zabezpečení, městský úřad. Cílem
bude překlenout pocit právní a sociální nejistoty. Na aktivity bude dohlížet odborný lektor na učebně
a osobní poradce v terénu.
Osnova:
1. Hledání zaměstnání
2. Hledání bydlení
3. Komunikace telefonická, elektronická a osobní
4. Samostatná příprava vlastních rozpočtů a kontrolní nákupy
Tréninková místa s mentorem
V rámci projektu bude uskutečněno 6 tréninkových míst pro nácvik a obnovu pracovních dovedností.
Ke každé osobě bude přidělen mentor, který bude účastníka tréninkového pracovního místa provázet
při uskutečňování pracovních povinností. Tréninkové místo bude na 3 měsíce. Tréninkové místo bude
koncipováno tak, aby vyhovovalo životnímu rytmu cílové skupiny ( škola, brigády, aktivity projektu
atd.) Na tréninkové místo bude účastník docházet 3x týdně po 6 hodinách, což činí 72 hodin
tréninkové praxe za měsíc. Mentor bude účastníka na tréninkové praxi provázet po dobu tří měsíců,
vždy po celou dobu praxe, tj 72 hodin měsíčně. Tím se zajistí dobré proškolení a zajištění smysluplné
praxe.
Individuální poradenství
Poradenství bude vedeno po celou dobu projektu osobním poradcem, tématem bude řešení
individuálních potřeb účastníků vzhledem k aktuální situaci. (Flexibilní termíny schůzek, rozhovor,
zpětná vazba, individuální přístup).

Závěrečná konference
Závěrečná konference se uskuteční za účasti všech zainteresovaných stran - zástupců městských
úřadů - odbory sociální, neziskových organizací, Domovů na půl cesty a Dětských domovů. Od
závěrečné konference očekáváme zvýšení povědomí o fungování zúčastněných stran, navázání užší
spolupráce subjektů a uvedení výstupů a zkušeností z projektu do praxe.

