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Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
 Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

Job klub, 17. 08. 2022 Písek „Hledání zaměstnání“ 

JOB klubu, který se konal v rámci projektu Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení, se zúčastnili 

potenciální zájemci o účast v projektu a současní účastníci. Projekt se již chýlí ke konci (k 31. 10. 2022 ukončení), 

jeho hlavní myšlenka je ale aktuální stále.  Proto zvolily pracovní konzultantky jako téma Hledání zaměstnání. 

Setkání zájemců a účastníků projektu umožnilo sdílení zkušeností z hledání vhodného pracovního místa. Účastníci 

také mohli informovat zájemce, jak probíhala v jednotlivých případech spolupráce s organizací MESADA.  

Nejprve pracovní konzultantky prezentovaly informace o projektu, jeho aktivitách a možnostech, které poskytuje. 

Poté vyzvaly všechny přítomné, aby sdíleli s ostatními svoje příběhy při hledání zaměstnání nebo brigád. Zazněly 

dobré, ale zejména špatné zkušenosti s potenciálními zaměstnavateli. Největší překážkou je zřejmě rasová 

diskriminace. Většina přítomných měla minimálně jednu zkušenost 

s odmítnutím právě z tohoto důvodu. Pracovní konzultantky probíraly 

s přítomnými, jaké pocity v nich odmítnutí zanechalo, jak je těžké se 

vyrovnat s takovými zážitky. Na druhém místě důvodů odmítnutí se 

umístil věk, ať už vysoký nebo nízký. Obě hranice jsou relativní, ale pro 

zaměstnavatele často velkým důvodem k odmítnutí. Při vyšším věku 

uchazeče o práci poukazuje zaměstnavatel na nižší fyzický výkon, menší 

schopnost učit se novým věcem, pomalost. Naopak nižší věk bývá 

synonymem pro „málo zkušeností“. Konzultantky oba důvody 

přítomným zargumentovaly tak, aby se dokázali uchazeči o pracovní 

místo obhájit. Poté účastníci projektu popsali, jakou roli sehrála jejich 

účast v projektu při hledání zaměstnání, jaký význam měla spolupráce 

s MESADOU. I když si dokázal účastník nalézt práci sám, popsal, že díky 

aktivitám projektu, získaným dovednostem a znalostem a zejména 

podpoře pracovní konzultantky, byl v hledání úspěšný. Celou akci 

hodnotili všichni zúčastnění jako přínosnou, velmi je obohatilo sdílení a 

podpora formou předání zkušeností. 

 

 


