ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PŘÍLEŽITOST PRO ŽENY
- MÍSTNÍ CENTRUM STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DAKOL, S. R. O.
PETROVICE U KARVINÉ
Autor: Lajczyková Dagmar, DiS.
Zahájení činnosti (leden – duben 2007)
V tomto období se činnost místního centra zaměřila na spolupráci s Úřadem práce Karviná k zajištění
náboru zájemců o vzdělávání z řad dlouhodobě nezaměstnaných žen, matek s malými dětmi, matek
samoživitelek, začínajících podnikatelek, žen ohrožených nezaměstnaností, žen v předdůchodovém
věku a pro muže, kteří se nacházejí v obdobné situaci jako ženy, zpracování letáků a jejich distribuci
na veřejné instituce, zveřejnění informací o projektu na webu naší školy, zadání inzerátu do deníku
Karvinsko, zpracování rozvrhu hodin, zajištění učeben a lektorů.
Nábor zájemců o vzdělávání
Velmi úspěšným způsobem náboru zájemců byla distribuce letáků s informacemi o projektu v širokém
okolí Karviné včetně umístění na Úřadu práce v Karviné. Za pomoci Úřadu práce v Karviné jsme
v jejich prostorách uspořádali informační schůzku pro zájemce o vzdělávání, kde jsme odprezentovali
veškeré informace o projektu, náplni, průběhu a časovém rozvržení základního kurzu Začínáme nově,
jehož součástí byla výuka práce na PC a navazujícího rekvalifikačního kurzu Žena - podnikatelka.
Zájemci, kteří nás kontaktovali telefonicky, byli pozváni do prostor naší školy, kde dostali taktéž
veškeré informace.
Přehled realizovaných kurzů


I. běh

Kurz Začínáme nově 14. 5. 2007 – 22. 6. 2007
Do kurzu se přihlásilo 12 nezaměstnaných žen, vedených na úřadu práce. Všechny absolvovaly
závěrečné zkoušky, které úspěšně vykonaly a bylo jim předáno osvědčení. O pokračování
v rekvalifikačním kurzu Žena – podnikatelka projevilo zájem 11 žen.
Kurz Žena – podnikatelka
17. 9. 2007 – 26. 11. 2007
V kurzu pokračovalo 11 žen, z nichž jedna si v průběhu kurzu našla práci, přesto v kurzu pokračovala.
Všechny úspěšně kurz ukončily závěrečnou zkouškou a bylo jim předáno osvědčení.


II. běh

Kurz Začínáme nově 5. 11. 2007 – 17.12. 2007
Do kurzu se přihlásilo 34 uchazečů (27 žen a 7 mužů), 15 nezaměstnaných vedených na úřadu práce
a 19 zaměstnaných. Závěrečné zkoušky zdárně absolvovalo 32 kurzistů, kterým bylo předáno
osvědčení. 2 ženy předčasně kurz ukončily. O navazující kurz projevilo zájem 11 absolventek.
Kurz Žena – podnikatelka
4. 2. 2008 – 30. 4. 2008
V kurzu pokračovalo 11 žen. Všechny úspěšně kurz ukončily závěrečnou zkouškou a obdržely
osvědčení.
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 III. běh
Kurz Začínáme nově 8. 9. 2008 – 29. 10. 2008
Do kurzu se přihlásilo 13 uchazečů (8 žen a 5 mužů), všichni zaměstnaní. Kurz zatím běží a je reálný
předpoklad, že všichni zdárně ukončí.
Závěrečná statistika
 Kurz začínáme nově
Přihlásilo se 59 zájemců, úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou 44, 2 ženy ukončily v průběhu kurzu
a 13 ještě pokračuje.
 Rekvalifikační kurz Žena – podnikatelka
V navazujícím kurzu pokračovaly 22 ženy, které úspěšně kurz dokončily.
Atmosféra v kurzech
Ženy evidované na úřadu práce braly zpočátku kurz jako prostředek k získání větší podpory
v nezaměstnanosti, postupem času se na hodiny výuky začaly těšit a kladně hodnotily získané
vědomosti, jako i odreagování od mnohaletého domácího stereotypu. V kurzech navázaly mezi sebou
přátelské vztahy a téměř jim bylo líto, že kurzy skončily.
Všichni kurzisté byli spokojeni jak s náplní výuky, tak i přístupem lektorů. Velmi kladně
byly
hodnoceny hodiny komunikace a práce na počítačích. Obdivuhodný byl i zájem o vzdělávání z řad
zaměstnaných účastníků ohrožených nezaměstnaností, kteří při zaměstnání docházeli do kurzu a měli
velký zájem se učit novému.
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