REPORT
19. KOLO PROJEKTU

ROZHLED

NADÁNÍ A DOVEDNOSTI
Více než 8 let pomáháme mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí v osobním a
profesním rozvoji. Do projektu ROZHLED se mohou zapojit nejen mladí lidé z dětských domovů a
pěstounské péče, ale i z dalších potenciálně znevýhodněných skupin na trhu práce
(komplikovaná situace v rodině, neúplná rodina, nemoc nebo úmrtí v rodině, špatná finanční
situace, aj.).

PROJEKT ROZHLED
Projekt ROZHLED je čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné kariéry,
rozvoj nadání a dovedností a následného osamostatnění se a uplatnění se na trhu práce.
V tomto kole bylo do projektu vybráno 18 účastníků z rozdílného sociálního zázemí z celé
České republiky.

Období: září 2020-únor 2021
Počet účastníků: 18
Věková kategorie: 17-26 let
Statistiky účastníků:

CO ÚČASTNÍKY V PROJEKTU ČEKALO?
2 workshopové víkendy;
4 online workshopy;
CAREER DAYS (exkurze do společností);
Individuální kariérní poradenství;
Mentoring;
19. kolo projektu bylo narušeno pandemií COVID-19, projekt byl přesunut do online prostoru
a účastníci na sobě dál pracovali individuálně a zúčastnili se workshopů online. Součástí
projektu byly zároveň i dva nezávislé prázdninové workshopy, které jsou zmíněny na konci
reportu.

1

AKTIVITY V 19. KOLE
1. VÍKEND 19. září-20. září 2020
SEZNAMOVACÍ WORKSHOP A MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKA LUKÁŠE
ŽĎÁRSKÉHO, ZAKLADATELE VNITROBLOCKU
Již tradičně jsme se v rámci úvodního workshopu věnovali veškeré administrativě, shrnutí náplně
projektu a také seznamování s účastníky. Prolomit ledy mezi účastníky nám pomohla lektorka
herectví Karolína Stellová z Divadla D21, byla to zábava a dozvěděli jsme se jeden o druhém
spoustu zajímavých věcí.
Přijela za námi i Kája, účastníce jarního kola, která s námi sdílela své zkušenosti z projektu. Na
odpoledne jsme se přesunuli do pražských Holešovic a to do oblíbeného VNITROBLOCKU, kde se
nám věnoval jeden z jeho zakladatelů – Lukáš Žďárský, který opět účastníky namotivoval a
podpořil je v jejich snech. Ve VNITROBLOCKU jsme se také vyfotili s profesionálním fotografem
Danielem Šeinerem.

WORKSHOP NA POZNÁNÍ SEBE SAMA S KARIÉRNÍ PORADKYNÍ
IVANOU ŠTERBOVOU A OSOBNÍ PŘÍBĚH NAŠÍ AMBASADORKY
Neděle byla plná seberozvoje s koučkou a kariérní poradkyní Ivanou Štěrbovou z Prostoru
pro dialog. Účastníci si vypracovali testy silných stránek Salmondo a hledali svou vysněnou
práci, vytvářeli pyramidu cílů a učili se, jak si nastavit svou vizi. Navštívila nás také naše
ambasadorka Denisa Záhorská, která sama prošla dětským domovem a úplně poprvé svůj
silný příběh sdílela s účastníky.

Co o prvním víkendu řekli účastníci?

„Nejvíc mě zaujal VNITROBLOCK! Bylo to moc zajímavé.”
„Abych napsal co bylo nejlepší by mi nestačil papír.“
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2. VÍKEND 10.-11. října 2020
WORKSHOP NA PRÁCI V PROGRAMU CANVA A WORKSHOP
“NAKOPNI SVOU KARIÉRU”
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a striktnějším opatřením jsme byli nuceni
skupinu rozdělit do dvou menších skupinek ( 9 + lektor), abychom dodrželi veškerá pravidla.
Lektoři byli tak ochotní a přizpůsobiví, že si připravili své workshopy hned dvakrát. V sobotu
tak Kateřina Švidrnochová pracovala s účastníky v programu Canva a ukázala jim, že se
správnými nástroji můžeme být grafičtí „profíci“ všichni. Mezitím se Jakub Švitorka s
druhou skupinou věnoval všemu, co souvisí s pracovním trhem - pracovním smlouvám,
pracovním poměrům, na co si dát pozor při hledání práci nebo brigády či dokonce jak na
sebeprezentaci na sociálních sítích. Na odpoledne si lektoři své skupinky prohodili a jeli
program znovu.

WORKSHOP SEBEPREZENTACE A GOOGLE NÁSTROJŮ
V neděli probíhal program obdobně. V jedné místnosti pracovala Denisa Dědičová z
GrowJOB institute a věnovala se sebeprezentaci. Denisa nabídla účastníkům různé tipy, jak se
dobře prezentovat, jak se nebát před publikem a všichni účastníci si mohli i zkusit přednášet
před ostatními a šlo jim to krásně! S druhou skupinou pracovala Martina Bláhová a předala
účastníkům informace, jak využít Google nástroje efektivně, a to ty známější i ty méně
známé. Znalost Google nástrojů se účastníkům bude jednoznačně hodit v budoucnosti – v
pracovním prostředí, ale i v prostředí školním.

Co o víkendu řekli účastníci?

„Sobota mě bavila kompletně celá, byl to novotou nabitý den.“
„Nejvíce mě zaujaly kariérní tipy od Jakuba Švitorky i jeho ochota nám
pomáhat dále po projektu.”

3

INDIVIDUÁLNÍ KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Kariérní poradenství je jedním z nejdůležitějších pilířů projektu. Vzhledem k situaci, muselo
proběhnout, stejně jako na jaře, online. Zapojenými poradci byli Mgr. Valery Senichev PhD.
a Ivana Štěrbová. Poradci se s účastníky zaměřili na jejich další kariérní směřování, na jejich
silné a slabé stránky, ale také s nimi probrali jejich vize a sny či, do jakých firem by se v rámci
projektu chtěli podívat na exkurze.

ONLINE WORKSHOPY

24. října 2020

KONEC PROKRASTINACE
KRITICKÉ MYŠLENÍ
Jak se opatření proti koronaviru zpřísňovala, byli jsme i my nuceni se přesunout už jen
výhradně do online prostoru a zkrátili jsme program víkendových workshopů pouze na
jeden den. Sobotní workshopy byly pod taktovou lektorů z Growjob institutu. První si
připravila Adéla Schicker na téma Konec prokrastinace, která je aktuálním tématem
nejen pro mladé lidi. Odpoledne se nám pak věnoval Lukáš Hána s tématem Kritického
myšlení. Lektoři byli úžasní a ani online přenos jim nic neubral.

Co o webinářích řekla jedna z účastnic?

„Myslela jsem si, že online workshop nebude tak dobrý, že nenahradí živé setkání,
ale bylo to super, přijde mi, že jsem o nic nepřišla a alespoň jsem si mohla materiály
stáhnout a rovnou zkopírovat odkazy na další stránky. ❤ Také jsem měla pocit, že se
online tolik nestydím, možná jsem byla i aktivnější než normálně.“
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ONLINE WORKSHOPY 7. listopadu 2020
FINANČNÍ GRAMOTNOST
DIGIDETOX
I tuto sobotu jsme pokračovali ve workshopech online a věnovali jsme se finanční gramotnosti,
která je důležitým tématem pro mladé lidi, avšak často bývá ve školním systému opomíjena.
Workshop si pro nás stejně jako na jaře připravila Anna Šmídová a probrala s účastníky, jak na
„zdravý“ rozpočet, jak rozumět půjčkám, kreditním a debetním kartám a jak se vyvarovat dluhům.
Odpolední workshop si připravil Matěj Krejčí a tématem byl Digidetox. Matěj dal účastníkům tipy
na „vychytávky”, které jim pomohou trávit méně času na sociálních sítích a také poradil
účastníkům, jak sociální sítě využít, když už na nich (třeba kvůli práci), musíme být.

„Dnes to bylo fakt parádní. Oba lektoři byli plní energie a skvěle nás
zapojovali do dění. Hrozně mi to dnes celé zvedlo náladu. “

ONLINE WORKSHOPY

21. listopadu 2020

„BUĎ LÍDREM SVÉHO ŽIVOTA“
BEZPEČNOSTI NA INTERNETU
Další listopadový workshop strávili účastníci ve společnosti Zuzany Palkovské a Matěje
Krejčího. Zuzka s účastníky vytvářela myšlenkovou mapu a pomohla jim uvědomit si, co je
opravdu zajímá, v čem jsou dobří a jak vzít život do svých rukou. Matěj poradil účastníkům na
co si dát pozor na internetu, čeho se vyvarovat a na co myslet.

ONLINE

5. prosince 2020

INDIVIDUÁLNÍ ONLINE SETKÁNÍ S PERSONALISTY
SIMULACE POHOVORŮ
V sobotu proběhly poslední workshopy roku 2020, a to individuálně. S účastníky se
jednotlivě spojili personalisti, kteří s nimi řešili jejich životopisy, upravovali je a dali
účastníkům tipy, co by mělo v dobrém životopisu být a bez čeho se naopak obejde. Našimi
personalisty byli jmenovitě: Jakub Švitorka, Jakub Šíma a Martina Suchá. Účastníkům se
také individuálně věnovali profesionálové ze společnosti Lagardere Travel Retail, a.s. a to:
Eva Kyselová a Jakub Jarkovský, který s účastníky dělali pohovory nanečisto.
Co o pracovních pohovorech na zkoušku řekli účastníci?

„Byla jsem nadšená. Obešlo se to bez naivních řečí a
vychvalování sebe sama na něco, co nejsem.“
„Jakub byl fakt úplně skvělej, kdyby měl v budoucnu takhle
vypadat každý můj pohovor, tak na ně budu chodit už jen tak,
pro zlepšení nálady.”
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CAREER DAYS
S ohledem na opatření spojená s COVID-19 byla velká část exkurzí uskutečněna online, několik
jich proběhlo offline (tak jak jsme zvyklí) a část nemohla proběhnout vůbec. Nicméně, účastníci o
exkurze nepřijdou a hned, jak to situace dovolí naplánujeme jim exkurze individuálně. Rozumíme
totiž, že právě exkurze jsou jednou z nejdůležitějších součástí projektu a velmi často hrají pro
účastníky zásadní roli i v budoucím rozhodování.

Exkurze mi pomohly
ování
nesmírně při rozhod
mi
kam dál po škole. To
všeho.
pomohlo nejvíce ze

..něco ta
kového
by mě b
avilo, by
lo
moc fajn
to slyšet
od něko
ho z
oboru.

více mi
Úplně nejvíce se mi líbila a nej
nější)
pomohla (byla pro mě nejužiteč
online exkurze ,,do firmy" se
m
spisovatelem a literárním kritike
Mirkem Balaštíkem. Hodně mi
chci,
pomohl si ujasnit, co opravdu
pomohl mi také v tom, abych
těch
dovedla rozlišit nereálné sny od
reálných.

Celá online exkurze v Sonnen
tor byla super,
díky za její naplánování :-). Hla
vně se mi
líbilo, jak byli ti zaměstnanci co
nás
prováděli nadšení, bylo na nic
h hodně
vidět, že mají svou práci a svo
je vedoucí
rádi. Zajímavá mi přišla proch
ázka po
firmě, taky to, jak funguje jejich
spolupráce
s Rakouskem a že si zisky mů
žou nechávat
tady. A taky když říkali, že ved
oucí má
zásadní roli ve vytváření firemn
í kultury a
jak je důležité zaměstnancům
důvěřovat.
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JAK HODNOTÍ ÚČASTNÍCI CELÝ PROJEKT?

Projekt mi
určitě
pomohl v s
eberozvoji!
Největší po
sun vidím
v
tom, že má
m větší
produktivit
u a jasnějš
í
cíle. ROZH
LED byl veli
ce
přínosný a
plný fajn li
dí.

Projekt mě ještě více
mě utvrdil v tom co
opravdu chci. Svůj
největší posun vidím
určitě v
sebeprezentaci.

Jsem hrozně ráda že jsem
poznala tak super mladé
lidi. Bála jsem se toho jaké
budou ostatní děcka a byli
naprosto suprový. Také jsem
se naučila v tom že se
nemám bát mluvit před
ostatníma.
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n
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nejvíce a da
skvělý!
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o
směr do živ

Rozhodně, proje
kt mi nesmírně
pomohl, nevím,
jak dlouho by m
i
bez projektu trva
lo si ujasnit, že
chci na PedF UK
, to je pro mě
nejvýhodnější i c
esta ,,nejmenšího
odporu". Jinak js
em dost nereáln
ě
snila o studiu lite
rární tvorby na
soukromé (drahé
) škole...
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LETNÍ WORKSHOPY
Součástí 19.kola ROZHLEDU byly i dva letní na sobě nezávislé víkendy plné workshopů, které
jsme se rozhodli uspořádat, abychom dali šanci i dalším motivovaným mladým lidem, kteří na
sobě chtějí pracovat i o prázdninách.

Období: červenec, srpen
Počet účastníků: 40
Věková kategorie: 17-26 let

1. PRÁZDNINOVÝ VÍKEND 18. -19. července 2020
Víkend byl v režii Adély Schicker z GrowJOB Institute, která si pro účastníky připravila
workshop Konec prokrastinace. Toto téma je pro mladé lidi velice aktuální a Adéla umí
zaujmout všechny generace. Adéla účastníky obohatila o cenné informace o seberozvoji,
ukázala jim, jak si vytvořit svou vizi nebo jak vnímat pozitivní okamžiky v každodenním životě.
Sobota byla zakončena workshopem #IamRemarkable, který vede k uvědomění si vlastní
jedinečnosti a výjimečnosti. Neděle byla znamení Design Thinking, kdy účastníci pracovali ve
skupinkách na vlastním projektu a učili se, jak náročný je proces a postup inovace. Účastníci
přišli se skvělými inovativními nápady.

Co o víkendu řekli účastníci?

„Moc se mi líbilo, že všechno bylo v praxi a vyzkoušely jsme si toho
opravdu hodně. Adélka je naprosto boží a úplně z ní crčí energie.”
„Nejvíce mě zaujalo, jak jsme se všichni otevřeli při I am remarkable
workshopu, přestože to nebylo jednoduché.“
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LETNÍ WORKSHOPY
2. PRÁZDNINOVÝ VÍKEND 8.- 9. srpna 2020
Druhý prázdninový víkend byl zaměřen na digitální znalosti, ale také na sebeprezentaci.
Dopoledne dorazila lektorka Kateřina Švidrnochová a z účastníků se rázem stali grafici.
Kateřina je učila jak pracovat v programu Canva, jak vytvářet plakáty, ale i jak si vytvořit
originální životopis. Odpoledne účastníci strávili ve společnosti Romana Kadlece, který si pro
ně připravil základy online marketingu. Vyzkoušeli si dokonce naučené znalosti i prakticky a
zkusili si vytvořit vlastní reklamu.
V neděli dorazila Denisa Dědičová z GrowJOB Institute a celý den jsme se věnovali
sebeprezentaci. Účastníci se učili na co si dát pozor při mluvení před publikem a pak měli
všichni možnost prakticky na svých sebeprezentačních schopnostech zapracovat. Byla to
docela dřina, ale Denisa nás workshopem úžasně provedla, takže jsme si ho všichni užili.

Co o víkendu řekli účastníci?

„Workshop s Denisou byl jeden z nejlepších a nejpřínosnějších
workshopů, co jsem kdy zažila.”
„ Je strašně moc věcí, které mě zaujaly, i třeba přístup ostatních a že
učení je super..”
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PARTNEŘI 19. KOLA
Za finanční podporu projektu děkujeme společnostem:

Za materiální podporu a služby děkujeme společnostem:

a individuálním dárcům.

Děkujeme i všem lektorkám, lektorům a přednášejícím, za jejich čas, který nám
a především účastníkům věnovali, jmenovitě: Karolíně Stellové, Lukáši Žďárskému, Danielu
Šeinerovi (fotograf), Ivaně Štěrbové, Denise Záhorské, Kateřině Švidrnochové, Jakubovi
Švitorkovi, Denise Dědičové, Martině Bláhové,Valerymu Senichev, Adéle Schicker, Lukášovi
Háně, Anně Šmídové, Matěji Krejčímu, Zuzaně Palkovské, Jakubovi Šímovi, Martině Suché,
Evě Kyselové, Jakubovi Jarkovskému a Romanu Kadlecovi.
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PARTNEŘI
Za exkurze v rámci CAREER DAYS děkujeme:
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