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1. PREZENTACE
Bezprostřední práce na sociální a pracovní integraci ŽOOLSV vyžaduje reflexivní porozumění
jejich osobní situaci a specifickým znalostem a schopnostem, aby bylo možné účinně
reagovat na jejich potřeby. Proto je neustálé školení všech odborníků na zaměstnanost a
poskytování podpůrných sociálních služeb klíčovým faktorem úspěchu sociální a pracovní
integrace těchto žen.
Tato Intervenční příručka je praktickým doplňkem Intervenčního modelu pro sociální a
pracovní integraci ŽOOLSV. Oba dokumenty byly vytvořeny v rámci projektu Building choices
financovaného Azylovým, migračním a integračním fondem (Home/2015/AMIF/AG/THBX).
Rovněž jsou založeny na bezprostřední práci a zkušenostech s ŽOOLPV ze strany Národní
agentury proti obchodování s lidmi (Rumunsko), asociace eLiberare (Rumunsko), Charity
Praha (Česká republika), asociace Trabe a Magistrátu města Madrid (obě Španělsko).
Příručka je primárně určena pracovním poradcům a zprostředkovatelům práce z neziskových
organizací a veřejné správy, ale může být užitečná také pro pracovníky lidských zdrojů
z firem a iniciativ jak na standardním pracovním trhu, tak v rámci sociální a solidární
ekonomiky (SSE).
Dokument klade důraz na úlohu pracovních poradců a zprostředkovatelů práce v tom
smyslu, že by měli sledovat sociální a pracovní integraci ŽOOLSV nejen v průběhu hledání
práce, ale i poté, co si práci najdou.
Příručka podrobně popisuje specifické aspekty ŽOOLSV, které by měly být zohledněny, aby
byl proces úspěšný. Rovněž navrhuje několik kroků pro proces sociální a pracovní integrace
a navrhuje příklady nástrojů, které by v rámci jednotlivých kroků mohly být použity.
Na závěr je uvedeno několik tipů týkajících se přístupu k některým klíčovým strategickým
prvkům v závislosti na úloze daného profesionála a instituce, pro niž pracuje (nezisková
organizace nebo sociální subjekt, veřejná správa, oddělení lidských zdrojů ve firmě apod.),
jako jsou pozitivní akce, jiné genderově zaměřené akce, přístup z hlediska lidských práv,
interkulturalita, intersekcionalita, řízení rozmanitosti a týmová práce se subjekty a dalšími
zainteresovanými stranami v oblasti ŽOOLSV.
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2. ÚLOHA PRACOVNÍCH PORADCŮ A/NEBO
ZPROSTŘEDKOVATELŮ PRÁCE
Úloha pracovních poradců nebo zprostředkovatelů práce je klíčem k tomu, aby ŽOOLSV
získaly kvalitní zaměstnání. Tento model navrhuje, že stejný poradce by mohl sledovat
danou ženu v rámci celé její profesní dráhy. Na samém počátku procesu je vytvořena pozitivní vazba s prostředím.
Ať už je vytvořena během diagnostického rozhovoru, nebo hloubkového rozhovoru,
každopádně by měla vzniknout v rámci jednoho z těchto prvních kroků. Měla by přetrvat
do doby, dokud není pozice ženy v jakékoliv profesi po nějakou dobu stabilní.
Tento poradce ženu podporuje během celého procesu a pomáhá jí získávat autonomii,
posilovat její postavení, je tu pro ni v obtížných chvílích a okamžicích pochybností, které
mohou nastat apod.
Tento odborník poskytuje podporu dané ženě v rámci procesu a zároveň představuje spojku s dalšími odborníky, s nimiž bude žena v kontaktu během různých fází školení a v rámci
celé své profesní dráhy (včetně fáze udržení si práce).
Poslední fáze této dráhy je mimořádně důležitá, protože jakmile se žena cítí lépe, mohou
se objevit jevy, které mohou proces negativně ovlivnit, jako je nervové zhroucení, depresivní chování, problémy se soustředěním nebo s plněním zadaných úkolů apod.
Proto by pracovní poradce a/nebo zprostředkovatel práce ideálně měl mít následující dovednosti a schopnosti specifikované v rámci modelu:

S C H OP NO S TI P R ACOV NÍH O P O RA DCE A / NE BO ZPRO STŘE DKOVATE LE PRÁCE

ODBORNÉ

Znalosti a zkušenosti s následujícím:
• Nácvik kompetencí.
• Feminismus a genderová perspektiva; práva žen a dětí;
fenomén migrace a interkulturality.
• Socioemocionální metodologie.
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OSOBNÍ

• Práce v multikulturním prostředí.
• Práce s ženami, ideálně se zranitelnými ženami, migrujícími
ženami a/nebo ženskými obětmi genderového násilí.
• Trh práce, podnikání a samostatná výdělečná činnost.
• Základní znalost jazyků používaných ženami a lišících se od
jazyku cílové země.

PERSONAL

• Úcta: odborný a osobní přístup založený na respektu a
principu rovnosti.
• Flexibilita: schopnost uzpůsobit a kontextualizovat školení
a obsah výuky tak, aby odpovídal vlastnostem a potřebám
jednotlivých skupin žen.
• Schopnost vystupovat jako vzor socioemocionálních
schopností, která pomáhá rozvíjet, protože pro ženy
vystupuje jako průvodce a musí být důvěryhodný/á.
• Týmová práce: Schopnost a touha zapojit se do týmu a
pracovat jako tým.
• Odhodlání a citlivost v souvislosti s tématy, jako je
zaměstnatelnost žen, posílení jejich postavení a
socioemocionální schopnosti: musí chápat význam jejich
práce a dopad, který má práce na jejich život a okolí.
• Komunikační dovednosti, které mu/jí umožní vytvořit
si s ženami pouto, získat jejich důvěru a poskytovat jim
vhodnou zpětnou vazbu.
• Nápaditost: kreativita školitele, který je schopen efektivně
zapojit schopnosti do vzdělávacích aktivit, aby ženy zaujal,
a pracuje s dostupnými zdroji, je pro tuto úlohu zásadní.

Zdroj: Intervenční model pro sociální a pracovní integraci ŽOOLSV. Projekt Building
choices. 2018
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Práce s ŽOOLSV může rovněž být stresující a pracovníci se musí umět vyrovnat s případnou
vlastní úzkostí, nejistotou a zhroucením. Proto by subjekty kromě školení měly svým
pracovním poradcům a zprostředkovatelům poskytovat odbornou a vzdělávací podporu.
Ze zkušeností odborníků, kteří se podíleli na aktivitách v rámci projektu Building choices,
vyplývá, že nejdůležitější je poskytnout odborníkům potřebný čas na odpočinek a relaxaci
a soustavně jim radit v oblasti terapie a poradenství.
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3. NÁSTROJE ZAMĚŘENÉ NA PŘÍSTUP ŽOOLSV K
ZAMĚSTNÁNÍ: SPECIFICKÉ POTŘEBY, IDENTIFIKACE
SCHOPNOSTÍ A ŠKOLENÍ
Po fázi zotavení (základním zotavení) je možné začít přemýšlet nad sociální a pracovní
integrací (fáze II). Fáze II podle Intervenčního modelu pro sociální a pracovní integraci
ŽOOLSV zahrnuje následující kroky:

Trh práce
•
•
•

Zprostředkování práce
Začlenění
Služby pro udržení
práce

Hodnocení profilu
zaměstnatelnosti
Plán sociální a
pracovní integrace

Základní
zotavení

Diagnostika
zaměstnatelnost

•
•

Postupy
Sledování

Obrázek 1: Kroky směřující k
sociální a pracovní
integraci ŽOOLSV

Zdroj: Intervenční model pro sociální a pracovní integraci ŽOOLSV.
Projekt Building choices. 2018
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KROK 1: DIAGNOSTIKA ZAMĚSTNATELNOSTI

ÚVO D NÍ A D I AGN O S TI C K Ý R O Z HOVOR TÝK AJ ÍCÍ SE ZAM ĚSTN ATEL N OSTI ŽEN Y

POPIS

Úvodní rozhovor mezi ženou a pracovním poradcem.
Obvykle jsou s pomocí dotazníku získány základní informace o
osobním, rodinném a profesním pozadí ženy.
Tento rozhovor rovněž může poskytnout cenné informace pro
podpůrné intervence v rámci integrace do pracovního trhu.
Formát rozhovoru se může lišit od vysoce strukturovaného
nebo semistrukturovaného až po velmi volný rozhovor. Kromě
zaznamenávání obsahu rozhovoru může být dobré, aby si
poradci vedli vlastní záznam, kde uvedou vlastní pozorování,
úvahy, pocity a interpretace.
Na základě diagnostiky poradce probere s ženou její osobní
a pracovní silné stránky a veškeré informace týkající se
personalizovaného procesu sociální a pracovní integrace.

CÍLE
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• Zodpovědět otázky týkající se dovedností, vzdělání a
průpravy, práce / zdroje obživy, zkušeností a očekávání
ženy
• Posílit odhodlání a navázat skutečný vztah mezi ženou a
poradcem.
• Zvýšit povědomí v oblasti přínosu školení a zaměstnání
jakožto brány k sociální a pracovní integraci.
• Vytvořit pozitivní, ale zároveň realistický pohled na proces
hledání práce.
• Pomoci ženě splnit všechny požadavky, aby mohl proces
hledání práce začít.

ÚVO D NÍ A D I AGN O S TI C K Ý R O Z HOVOR TÝK AJ ÍCÍ SE ZAM ĚSTN ATEL N OSTI ŽEN Y

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDN IT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

Základní principy jakékoliv intervence: omezit pocit
nejistoty spojený s intervencí poskytnutím co největšího
množství informací co nejjasněji a nejpřirozeněji, aby byly
snadno pochopitelné; zabránit vyrušení; dobře řídit čas, aby
se nedostavila únava; vytvořit atmosféru dobré komunikace
potřebné pro navázání vztahu založeného na spolupráci;
používat srozumitelný jazyk a aktivně naslouchat; kontrolovat,
zda žena poskytnutým informacím rozumí.
Základní principy intervence zaměřené na ŽOOLSV: vyhýbat
se konverzacím na téma traumatických zážitků a jejich
negativních důsledků.
• Pokud se rozhovor odehrává v rámci holistických služeb
a dotýká se některých aspektů prožité nebo prožívané
zkušenosti s obchodem s lidmi, je třeba získat příslušné
informace a vyhýbat se nepříjemným otázkám týkajícím
se konkrétní situace ženy.
• Je třeba si uvědomit, že motivace ŽOOLSV ke změně je
spojena s tím, jak žena vnímá své šance na dosažení této
změny.
• Konverzace týkající se osobních problémů vyvolávají
negativní pocity, které by mohly nežádoucím způsobem
ovlivnit očekávání spojená s úspěšnou intervencí.
• Je lepší se zaměřit na budoucí intervenci a nabídnout
řešení, spíše než analyzovat traumatické situace a jejich
příčiny.
• Podstatné zde je zaměřit se na profesní otázky - dosavadní
zkušenosti, vzdělávání, dovednosti, zájmy apod. a na
neosobní témata.
• Začněte rozhovor s pozitivním přístupem, který vyzdvihne
osobní schopnosti a dovednosti ženy, kterými již disponuje.
Jen takto je možné zahájit proces motivace a posilování
postavení - je nutné, aby si věřily.
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ÚVO D NÍ A D I AGN O S TI C K Ý R O Z HOVOR TÝK AJ ÍCÍ SE ZAM ĚSTN ATEL N OSTI ŽEN Y

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Respektujte priority dané ženy a vždy si vyslechněte, jak
věc vidí ona: ať už jde o práci, školení, schopnosti nebo
jiná témata.
• Vždy ji vyslechněte a vyvarujte se soudů.
• Respektujte rozhodnutí, která žena učiní, jakmile má
dostatečné informace a čas přemýšlet.
• Řekněte jí svůj názor, když o něj požádá, a snažte se, aby
pro ni byl přínosný.
• Používejte srozumitelný jazyk podporující začlenění ženy a
posílení jejího postavení a aktivně naslouchejte. Vyvarujte
se toho, abyste místo rozhovoru ženu vyslýchali.
• Navažte s ženou dobrý vztah tak, aby bylo možné provést
správnou diagnostiku a snadněji nalézt řešení, která
odpovídají jejím potřebám.
• Dejte najevo, že se o ženu a její sociální a pracovní integraci
opravdu zajímáte.

POTŘEBNÉ
ZDROJE

10

• Pohodlné a soukromé prostředí. Mělo by být bezpečné,
útulné a inspirativní.
• Čas věnovaný rozhovoru je rozdělen na dvě fáze.
• 1 až 2 hodiny pro uvítání, shromáždění informací o
dovednostech, vzdělání a průpravě, práci / zdrojích obživy,
zkušenostech a očekáváních.
• 1 hodina pro sdílení a diskutování výsledků předběžné
diagnostiky a představení ženina osobního procesu sociální
a pracovní integrace a dostupných službách v oblasti
zaměstnanosti.
• Odborník se schopnostmi v oblasti sociální a pracovní
intervence z hlediska genderových a lidských práv.
Specializace na ŽOOLSV nebo jiné osoby v obtížných
situacích je nutná (viz tabulka „schopnosti pracovního
poradce a/nebo zprostředkovatele práce“).

ÚVO D NÍ A D I AGN O S TI C K Ý R O Z HOVOR TÝK AJ ÍCÍ SE ZAM ĚSTN ATEL N OSTI ŽEN Y

METODOLOGIE

KROK ZA KROKEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvítání.
Informace o poskytovaných službách.
Sběr a zaznamenávání dat.
Analýza a diagnostika zaměřená na následující:
Diagnóza zaměstnatelnosti.
Profesní kvalifikace a dosavadní zkušenosti vyžadované na
pracovním trhu v jednotlivých oblastech.
7. Využití informací o dostupných nabídkách práce,
požadavcích a podmínkách jednotlivých profesí atd.
8. Ucházení se o nabídky práce (sociální dovednosti a jiné
transverzální schopnosti, životopis, motivační dopis,
pohovory atd.).
9. Nahrání informací do databáze.
NÁSTROJE

Šablona strukturovaného rozhovoru pro diagnostiku
zaměstnatelnosti
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Šablona strukturovaného rozhovoru: průvodce diagnostikou zaměstnatelnosti
Jako pracovní poradce nebo zprostředkovatel práce budete muset:
• Představit se, vysvětlit cíle diagnostiky a vyžádat si od ženy souhlas s rozhovorem.
• Zaznamenat shromážděné informace do přehledu, který si pro tyto účely vytvoříte.
Některé informace, které je během rozhovoru třeba zohlednit, jsou následující:

PROFESNÍ A
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Jméno.
Datum narození.
Původ. Doba strávená v přijímající zemi.
Zdravotní stav.
Sociální a ekonomická situace.
Prozkoumání sociální nebo rodinné podpůrné
sítě jakožto motivace k integraci
Rodinné povinnosti.
Přístup k sociálním a komunitním zdrojům
(bydliště, dostupnost dopravy, migrace nebo
nedávné stěhování, přístup ke komunikační
infrastruktuře atd.).
Právní situace, zejména pracovní povolení, aby
bylo možné ženu nasměrovat na profesní dráze.
Rodina: kde žije, s kým, zda se sama stará o
děti, staré lidi nebo jiné příbuzné a kolik času
by měla na práci.

OSOBNÍ PROMĚNNÉ
TÝKAJÍCÍ SE
ZAMĚSTNATELNOSTI

• Motivace mít práci je prioritou.
• Očekávání spojená s trhem práce.
• Komunikační dovednosti (včetně komunikačních
dovedností v jazyce přijímající země, které
umožní sociální interakci a účast na procesu
školení a zaměstnání).
• Zájem o pracovní školení jakožto nástroj
integrace.
• Transverzální schopnosti (aktivita, motivovanost
a odpovědnost).
• Zájem o péči sama o sebe.
• Sebedůvěra.

PROFESNÍ PROMĚNNÉ

• Úroveň formálního vzdělání, zkušenosti se
školením, včetně aktuálního školení, po němž je
na trhu práce největší poptávka.
• Dovednosti získané na základě předchozích
profesních zkušeností (znalosti, postupy, postoje
atd.).
• Podpůrné dokumenty, jako jsou odborné licence
a/nebo vzdělávací certifikáty.
• Techniky a nástroje pro hledání práce (včetně
stráveného času, motivace k hledání a
udržitelnosti aktivního hledání v průběhu času).
• Digitální/IT dovednosti.
• Časová a geografická dostupnost.
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KROK 2: NÁVRH INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACE
N ÁV RH PL ÁN U SOC I Á LN Í A P R ACOV N Í IN TEG RACE ( IN DIV IDUÁL N Í PROFESN Í DRÁH A)

POPIS

Různorodost jednotlivých profilů způsobuje, že je proces
intervencí pro úspěšnou integraci na trhu práce obtížnější.
Je třeba si uvědomit, že situace každé ženy je jedinečná
a neexistuje žádný univerzální recept na proces sociální a
pracovní integrace.
Plán sociální a pracovní integrace je komplexní návrh
personalizované profesní dráhy, který zahrnuje celou řadu
služeb a postupů. Měl by být:
• Uzpůsoben potřebám a profilu každé ženy.
• Hybnou silou rozvoje dovedností a schopností.
• Specifickým procesem, který má počátek a definovaný
konec; jasné cíle, postupné kroky a výsledky.
• Flexibilní.
Pokud je to nutné, mohou být cíle a postupy sledování a
hodnocení poupraveny.

CÍLE

•

Definovat možnosti a způsoby, jak zlepšit zaměstnatelnost.

• Porozumět vlastnostem a požadavkům místního trhu
práce.
• Porozumět hodnotě zaměstnání, osobních motivací a
dostupnosti pro dosažení osobních cílů.
• Zavázat se k procesu integrace a komunikaci s poradcem.
• Vyhodnotit, jaké integrační aktivity již byly provedeny a
s jakým výsledkem.
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N ÁV RH PL Á N U SOC I Á LN Í A P R ACOV N Í IN TEG RACE ( IN DIV IDUÁL N Í PROFESN Í DRÁH A)

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDN IT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Neustále poskytovat podporu a povzbuzení, aby se
zabránilo návratu k prostituci, zejména v důsledku
hmotných potřeb.
• Komunikovat srozumitelně a konkrétně.
• Být realistický v souvislosti s procesem a jeho výsledky.
• Stanovit dosažitelné průběžné cíle a termíny v rámci
každého hodnoticího setkání.
• Spojovat se s dalšími odborníky a poskytovateli služeb.
• Činit veškerá rozhodnutí na základě konsenzu a
uvědomovat si, že někdy to, co je důležité z profesního
hlediska, neodpovídá tomu, co považuje za důležité
konkrétní žena.

POTŘEBNÉ
ZDROJE

• Pohodlné a soukromé prostředí.
• Čas věnovaný pracovnímu sezení je strukturován
následovně:
• 1 hodina nebo 2 hodiny pro hloubkový rozhovor,
kdy jsou zaznamenávány a hodnoceny proměnné
spojené se schopnostmi, motivací, pracovní
dostupností a osobním a profesním projektem.
• 1 hodina pro (opětovné) navržení profesních
cílů a postupů, které mají být v rámci integrace
vykonány. Je třeba zajistit, aby žena měla zájem
na dosažení cílů.
• Alespoň 10 následných sezení.
• Odborník se schopnostmi v oblasti sociální a pracovní
intervence z hlediska genderových a lidských práv.
Specializace na ŽOOLSV nebo jiné osoby v obtížných
situacích je nutná (viz tabulka „schopnosti pracovního
poradce a/nebo zprostředkovatele práce“).
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N ÁV RH PL Á N U SOC I Á LN Í A P R ACOV N Í IN TEG RACE ( IN DIV IDUÁL N Í PROFESN Í DRÁH A)

RESOURCES
METODOLOGIE
NEEDED

KROK ZA KROKEM
1. Hloubkový rozhovor: Zaznamenávejte a hodnoťte
proměnné týkající se transverzálních schopností a
profesních znalostí, motivace, pracovní dostupnosti a
osobního a pracovního projektu, specifických postupů v
rámci diagnostiky podnikatelských schopností.
2. Hodnocení provedené ženou a pracovním poradcem
pro účely navržení plánu sociální a pracovní integrace
(individuální profesní dráha): cíle a postupy, které mají
být uskutečněny v rámci procesu sociální a pracovní
integrace.
3. Monitorovací sezení nebo rozhovory pro vytvoření nebo
aktualizaci diagnostiky zaměstnatelnosti (přibližně
10 sezení). Konečný počet sezení závisí na potřebách
každé ženy a tempu jejích pokroků. V případě ŽOOLSV
by procesy měly být tak dlouhé, jak je třeba, a měly by
využívat flexibilní metodologii.

NÁSTROJE

Šablona dotazníku pro hloubkový rozhovor pro vytvoření
plánu sociální a pracovní integrace.
Šablona s možnými postupy, které by měly být zahrnuty do
plánu sociální a pracovní integrace.
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Šablona dotazníku pro hloubkový rozhovor pro vytvoření plánu sociální a pracovní
integrace
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Můžete mi o sobě prozradit něco víc?
Jak probíhá váš běžný den?
Co ráda děláte?
Jak důležité je pro vás zaměstnání?
Jaká je vaše úroveň motivace, pokud jde o aktivní hledání práce (od 1 do 10)?
V jakých oborech byste ráda pracovala? Pro který obor se cítíte připravená?
Jaké jsou vaše silné a slabé stránky, pokud jde o sociální a profesní dovednosti potřebné
pro získání práce, vlastního příjmu a dosažení pokroku v životě?
• V čem jste dobrá?
• Co vám brání zvýšit šanci na nalezení práce?
• Jaké pracovní dovednosti podle vašeho názoru potřebujete, abyste uspěla?
Které aspekty vaší profesní dráhy jsou pro vás největší prioritou?
Co je podle vás třeba udělat, abyste se cítila v pohodě a bezpečí?
Jaké informace potřebujete?
Měla byste zájem o samostatnou výdělečnou činnost? Máte nápady ohledně podnikání?
Jaké? Myslíte, že by mohly uspět? Realizovala byste je sama, nebo s jinými osobami?
Jaká je vaše sociální podpůrná síť? Jak můžete tuto sociální síť posílit?
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Šablona s možnými postupy, které by měly být zahrnuty do plánu sociální a pracovní
integrace
Otázky a postupy navrhované v následující šabloně jsou formulovány obecně a závisí na
vlastnostech dané ženy.
M OŽ N É PO S T U P Y , K TE R É BY M Ě LY BÝT Z AHRN U TY DO PL ÁN U SOCIÁL N Í A PRACOV N Í I NTEG RACE

CÍL

Součástí udržitelné strategie je pomoci ŽOOLSV, aby překonaly
výzvy a překážky a umožnily realizaci svých schopností,
pozitivního myšlení a konkrétních postupů. Příklady:
• Přeměnit stres na pozitivní řízení času a emocí.
• Přeměnit úzkost na klid, ovládání emocí a péči o ně.
• Zpracovat trauma a dosáhnout odolnosti a úlevy.
• Zbavit se nedostatku důvěry a dosáhnout sebevědomí a
důvěry v druhé.
• Identifikovat úroveň vzdělání a využít ji nebo ji překonat a
dosáhnout sociální a pracovní integrace.
• Identifikovat motivaci k hledání práce a pracovní dostupnost
a podpořit ji aktivitami nebo pomocí v rámci procesu.
• Identifikovat pracovní zkušenosti a využít je nebo je v
případě potřeby překonat a dosáhnout sociální a pracovní
integrace.
• Identifikovat kulturní a jazykové bariéry a pomoci s jejich
odstraňováním.
• Identifikovat omezené pracovní příležitosti a rozšířit je
prostřednictvím aktivit v rámci procesu.
• Identifikovat případné předsudky zaměstnavatelů a najít
způsob, jak je posunout směrem k toleranci, znalostem a
motivaci zaměstnávat ženy.
• Identifikovat nedostatečnou flexibilitu systémů pro
posuzování životopisů a vést zaměstnavatele k tomu, aby
uznaly specifické potřeby ŽOOLSV související se sociální a
pracovní integrací v přijímající společnosti.

ROZVOJ
SOCIÁLNÍ CH A
PROFESNÍCH
DOVEDNOSTÍ
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• Účastnit se workshopů rozvíjejících sociální dovednosti,
řešení konfliktů, rozhodování atd.
• Získat minimální nezbytnou úroveň sebedůvěry, pocitu
bezpečí a sebevědomí.

M OŽ N É PO S T U P Y , K TE R É BY M Ě LY BÝT ZAH RN U TY DO PL ÁN U SOCIÁL N Í A PRACOV N Í I NTEG RACE

ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH A
PROFESN ÍCH
DOVEDNOSTÍ

• Pořádat semináře a přípravy na pohovory pro zlepšení
komunikačních schopností.
• IT školení (internet, uživatelská znalost práce na počítači
atd.).
• Dosáhnout posílení sociální participace žen jako skupiny.
Pro dosažení tohoto cíle je třeba získat dovednosti a
vytvořit příležitosti, aby ženy vzaly život do vlastních
rukou. Například:
• Využití místních zdrojů (muzea, kulturní centra),
která usnadňují kontakt s vnějším světem a vytvoření
sociálních sítí.
• Zapojení se do sdružení, dobrovolnická činnost v
oboru, který je zajímá.

OSOBNÍ
ASPEKTY
SOCIÁLNÍ A
PRACOVNÍ
INTEGRACE

• Pracovat na základních transverzálních schopnostech,
aby bylo dosaženo odhodlání v osobní a profesní sféře
(respektovat druhé; řídit se základními sociálními a
pracovními pravidly, péče o sebe, pracovní postoje a
návyky, dochvilnost atd.).
• Doplňující školení o týmové práci, zákaznickém servisu,
řízení času apod.
• Pořádat sezení a/nebo workshopy o motivaci k zapojení a/
nebo opětovnému zapojení na trhu práce atd.
• Registrace v online vyhledávačích práce.
• Jakožto krok směrem k běžnému zaměstnání podporovat
pracovní zkušenosti s pracovní dobou, stylem práce a
kulturou, která podporuje sociální a pracovní integraci žen
ve flexibilnějším a více podpůrném prostředí. Kolektivní
samostatná výdělečná činnost ve firmách zabývajících
se integrací / sociálním podnikáním je považována za
efektivní nástroj pro zranitelné skupiny.
• Jsou zde aplikovány pracovní postupy uzpůsobené situaci
pracovníků a lidé si zde mohou osvojit nejen profesi, ale
také sociální schopnosti a dovednosti. Většinou se jedná o
pracovní prostředí, které je pro ŽOOLSV nezbytně nutné.
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M O Ž N É POS TU P Y , K TE R É B Y M Ě LY B Ý T ZAH RN U TY DO PL ÁN U SOCIÁL N Í A PRACOV N Í I NTEG RACE

VZDĚL ÁNÍ
A ODBORNÁ
ŠKOLENÍ PRO
ZAMĚSTNÁNÍ

• Kurzy místního jazyka: ovládnutí jazyka (čtení, psaní a
mluvení), které umožňuje sociální interakci a účast na
procesech školení a/nebo zaměstnání.
• Naplánovat přístup k formálním školením.
• Shromáždit informace o získání profesních a vzdělávacích
certifikátů.
• Vyhledávat informace a přihlásit se na pracovní školení.
• Získat certifikáty a/nebo odborné licence.

ZVÝŠENÍ
INFORMOVANOSTI
O PRÁCI A
ZLEPŠENÍ
INFORMAČNÍ SÍTĚ

• Shromáždit informace o trhu práce, oblastech podnikání,
povoláních (např. sledování webových stránek o povoláních,
webových stránek firem a profesí).
• Vytvořit seznam firem v odvětví, které je předmětem
zájmu.
• Registrovat se v odborných fórech.
• Kontaktovat odborníky v konkrétních odvětvích a požádat
je o informace.

OSLOVENÍ FIREM,
SAMOSTATNĚKOLEKTIVNÍ A
PODNIKATELSKÉ
INICIATIVY

Při výběru kterého zaměstnavatele oslovit, bychom měli
zvážit některé aspekty:
• Představuje pracoviště vstřícné a bezpečné prostředí?
• Poskytuje pracoviště dlouhodobou stabilitu?
• Je důležité, aby žena nebyla předhazována jako důkaz
společenské
odpovědnosti
zaměstnavatele.
Jedná
zaměstnavatel z dobročinných popudů?

AKTIVNÍ
HLEDÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ
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• Vytvořit plán pro aktivní hledání práce uzpůsobený na
míru.
• Vytvořit životopis a průvodní dopis.
• Zaslat a/nebo osobně předat životopis firmám, které jsou
předmětem zájmu.

M OŽ N É PO S T U P Y , K TE R É BY M Ě LY BÝT ZAH RN U TY DO PL ÁN U SOCIÁL N Í A PRACOV N Í I NTEG RACE

AKTIVNÍ
HLEDÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ

• Sestavit program hledání (kontaktní organizace, návštěvy,
řízení času, monitoring atd.).
• Realizovat workshop týkající se pohovorů a náborové testy.
• Samostatná výdělečná činnost a podnikatelské aktivity.

PODPORA

• Navázat kontakt a vyměnit si zkušenosti se ženami, které
již byly integrovány.
• Vytvořit si profil na sociálních sítích (např. Facebook atd.).
• Vytvořit seznam organizací, které poskytují podporu v
oblasti genderového násilí a sociální a pracovní integrace
(např. poradenská centra pro ženy, zdravotní služby,
sociální služby apod.).
• Navštěvovat tyto podpůrné instituce a udržovat s nimi
neustálý kontakt.

SOCIÁLNÍ A
PRACOVNÍ SÍTĚ
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KROK 3.1: HODNOCENÍ PROFILU ZAMĚSTNATELNOSTI: ZLEPŠOVÁNÍ
OSOBNÍCH, SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ, ORIENTACE
NA ZAPOJENÍ SE NA TRHU PRÁCE
Z LE P Š OVÁ N Í O SO B NÍ C H , SOCIÁL N ÍCH A PRACOV N ÍCH DOV EDN OSTÍ,
O R I E NTAC E NA Z A P OJ E N Í SE N A TRHU PRÁCE ( POK RAČOVÁN Í)

POPIS

Tento soubor postupů zahrnuje seznámení ženy se světem
zaměstnání a školení, zdůraznění jejich pozitivních aspektů,
práci na klíčových transverzálních schopnostech pro zaměstnání
a sociálně-pracovních návycích a/nebo poskytování informací
o konkrétních pracovních odvětvích. Většina těchto iniciativ
se odehrává v malých homogenních skupinkách, pokud jde o
profil, věk, časovou dostupnost atd.

CÍLE

• Zvýšit povědomí a motivaci, pokud jde o odborná školení a
postupy spojené se zaměstnáním.
• Naučit se klíčové transverzální schopnosti pro zaměstnání
a sociálně-pracovní schopnosti a dovednosti.
• Pracovní zkušenosti v odvětvích trhu práce.
• Uvědomit si osobní silné a slabé stránky, aby bylo možné lépe
zvládat všechny výzvy spojené s procesem zaměstnávání.

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Skupinové inciativy jsou rovněž dobrou strategií pro práci
na interpersonálních dovednostech a vytvoření podpůrné
sítě mezi účastníky. V závislosti na situaci té které ženy
je však v některých případech lepší začít s individuální
podporou a příležitostnou účastí na setkání žen v podobné
situaci.
• Personalizovaná pozornost je nutná, aby bylo možné
reagovat na konkrétní a osobní situace. Podpora v sociální
a pracovní oblasti u ŽOOLSV musí počítat s psychologickou
podporou, protože se v procesu získávání sebevědomí a
dělání pokroků mohou objevit příznaky spojené s prožitými
traumaty.
• Účast na skupinových aktivitách je velmi užitečná pro
zlepšování vztahů žen a získávání nezávislosti v rámci
komunity, v níž žijí.
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Z LE P Š OVÁ N Í O SO B NÍ C H , SOCIÁL N ÍCH A PRACOV N ÍCH DOV EDN OSTÍ,
O R I E NTAC E NA Z A P OJ EN Í SE N A TRHU PRÁCE ( POK RAČOVÁN Í)

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• ŽOOLSV se musí zaměřit na přebudování svého života:
vytvoření nových stereotypů a návyků, nových časových
rozvrhů, znovuvytvoření nových sociálních a rodinných
vztahů atd. Potřeby, které je třeba řešit, je obtížné
prioritizovat, ale je důležité stanovit priority v rozvoji
stereotypů a dovedností, aby ženy mohly ve společnosti
fungovat normálně, a v oblasti psychického a emočního
stavu (nedostatek motivace, poslání atd.).
• Jakmile jsou základní deficity v oblasti sociálních a
profesních dovedností překonány, mohou se ženy zapojit
do odborných školení nebo aktivního hledání práce (další
fáze).

POTŘEBNÉ
ZDROJE

• Odborník se schopnostmi v oblasti sociální a pracovní
intervence z hlediska genderových a lidských práv.
Specializace na ŽOOLSV nebo jiné osoby v obtížných
situacích je nutná (viz tabulka „schopnosti pracovního
poradce a/nebo zprostředkovatele práce“).

METODOLOGIE

KROK ZA KROKEM
• Informační workshopy o konkrétních pracovních odvětvích.
• Informační schůzky o trhu práce obecně popisující nabídky
práce nebo pracovní vyhlídky.
• Workshopy pro rozvoj osobních dovedností a pracovních
schopností umožňujících vstup na trh práce.
• Obecná a konkrétní skupinová motivační sezení podporující
samostatnou výdělečnou činnost a/nebo podnikatelské
iniciativy, a sice obecně nebo se zaměřením na konkrétní
oblasti činností, o něž ženy projevily zájem.

NÁSTROJE

Šablona programů pro rozvoj osobních, sociálních a/nebo
pracovních dovedností zaměřených na ŽOOLSV a jejich
potřeby.
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Šablona konkrétního postupu: workshop o sociálním a pracovním zaměření na
schopnosti z pohledu genderu
S OC I Á LNÍ A P R ACOVN Í Z AM ĚŘEN Í Z POH L EDU G EN DERU

CÍLE

• Informovat ženy o významu sociálního a pracovního
zaměření na schopnosti z pohledu genderu.
• Vyjádřit myšlenky a názory, aby bylo možné upravit
metodologii, která má být použita, podle konkrétních
potřeb každé ženy.
• Zvyšovat povědomí o důležitosti uznávání životních a
pracovních zkušeností žen pro jejich osobní rozvoj.

TRVÁNÍ

2 hodiny.

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Od 8 do 12 žen.

POUŽÍVANÉ
TECHNIKY

1. technika. Představování
Poradce nejprve představí sebe a navrhne několik tipů, jak
to udělat. Tento odborník tak podpoří prostředí plné důvěry a
zájmu, zejména pokud se ženy vzájemně neznají nebo mezi
nimi došlo k nějakému konfliktu.
2. technika. Informace o návrhu zaměřit se na sociální a
pracovní stránku.
Poradce objasní veškeré pochybnosti týkající se procesu
zaměřování se - proč je důležitý přehled životních a pracovních
zkušeností ženy, proč jsou důležité transverzální schopnosti
atd..
3. technika. Ubrus.
Na papíru pokrývajícím celou podlahu se ženy budou moci
vyjádřit: ohledně svých očekávání od procesu zaměření se
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S OC I Á LNÍ A P R ACOVN Í Z AM ĚŘEN Í Z POH L EDU G EN DERU

POUŽÍVANÉ
TECHNIKY

na práci; ohledně otázek, které vznese poradce; ohledně
toho, zda péče o děti a domácnost v jejich případě funguje;
může se někdo postarat o staršího člověka?; co myslíme
transverzálními schopnostmi? Jak jsme si je osvojili? apod.

Jiné nástroje: test identifikující schopnosti žen
Pro identifikaci dovedností a schopností žen mohou být také použity následující testy
týkající se osobnosti a chování:
Strength Finder. https://www.gallupstrengthscenter.com/
DISC. https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/
Myers Briggs. http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/
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KROK 3.2: HODNOCENÍ PROFILU ZAMĚSTNATELNOSTI: ODBORNÁ ŠKOLENÍ,
STÁŽE A CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE
O D B O R N Á Š KO LE N Í, STÁŽ E A CHRÁN ĚN Ý TRH PRÁCE

POPIS

Ženy se v této fázi rozhodly zúčastnit se odborných školení v
rámci své profesní a studijní dráhy:
• Neformální vzdělávání (gramotnost, vzdělávání o
zdravém způsobu života, PC, studium cizích jazyků,
podpora konkrétní tematiky).
• Specifická školení zaměřená na opětovnou integraci
na trhu práce (zprostředkování vztahů s veřejnými
agenturami zabývajícími se hledáním práce, psaní
životopisu, hledání práce, příprava na pohovor). Tato
fáze zahrnuje praktická pracovní školení, která jsou co
nejpodobnější reálným pracovním situacím.
• Možnost využít školení nabízených veřejnými nebo
soukromými institucemi.
• Odborná školení zaměřená konkrétně na danou ženu a
její profil (školení na míru).
• Institucionální dohody a přihlášky na konkrétní školicí
programy u místní a regionální veřejné správy.
• Podepsané dohody s firmami ohledně konkrétních školení
přímo ve firmě.
• Program v rámci firmy zaměřené na sociální integraci.
Ženy úspěšně ukončí tuto fázi tehdy, jakmile si osvojí
specifické schopnosti a dovednosti odpovídající požadavkům
daného odvětví.
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O D BO R NÁ ŠKO LE NÍ, STÁŽE A CH RÁN ĚN Ý TRH PRÁCE

DESCRIPTION
CÍLE

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Osvojit si technické know-how a dostatečné sociálněpracovní návyky.
• Využívat školicích služeb.
• Získat reálné pracovní zkušenosti v produktivním prostředí
nebo při práci ve firmě zaměřené na sociální integraci.
• Skupinové aktivity jsou pro ženy užitečné a naplňující,
ale ne ve všech případech. V závislosti na situaci té které
ženy je v některých případech lepší začít s individuální
podporou a příležitostnou účastí na skupinových setkáních.
• Personalizovaná pozornost v reakci na konkrétní osobní
situaci, aby ženy byly schopny převzít odpovědnost a učinit
nezbytná rozhodnutí, aby vytvořily svůj vlastní projekt.
Podpora v sociální a pracovní oblasti u tohoto profilu
žen musí počítat s psychologickou podporou, protože se
v procesu získávání sebevědomí a dělání pokroků mohou
objevit příznaky spojené s prožitými traumaty.
• Účast na skupinových aktivitách je velmi užitečná pro
zlepšování jejich vztahů a získávání nezávislosti v rámci
komunity, v níž žijí.

POTŘEBNÉ
ZDROJE

Poradci se schopnostmi v oblasti sociální a pracovní
intervence, zkušenostmi s perspektivou genderu a lidských
práv, ve skupině, starající se o ŽOOLSV nebo jiné profily osob
v obtížných situacích.

METODOLOGIE

KROK ZA KROKEM (VÍCE MOŽNOSTÍ)
1. Odkázání na externí školicí zdroje.
2. Školení na míru.
3. Konkrétní školení dohodnutá s firmami.
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O D B O R N Á Š KO LE N Í, STÁŽ E A CHRÁN ĚN Ý TRH PRÁCE

METODOLOGIE

4. Přístup k veřejným výběrovým řízením týkajícím se
návrhů školicích programů:
• Odborná školení.
• Školicí programy a programy zaměstnanosti.
5. Firma zaměřená na sociální integraci.

NÁSTROJE

•
•
•
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Aktualizovaná příručka o materiálech pro školení.
Deník školení.
Případová studie o firmě zaměřené na sociální integraci.

Šablona konkrétního postupu: kooperativní workshop zaměřený na identifikaci
schopností nezbytných pro nalezení práce
KOO P E R ATI V NÍ WO R K SH OP ZAM ĚŘEN Ý N A IDEN TIFIK ACI
SC H O P N O S TÍ N E ZB YTN ÝCH PRO N AL EZEN Í PRÁCE

OBECNÝ CÍL

Zlepšit zaměstnatelnost ženy pomocí identifikace jejích
transverzálních schopností získaných v průběhu života.

KONKRÉTNÍ

• Analyzovat koncept „transverzálních schopností“
získaných jak z pracovních, tak z životních zkušeností pro
každou ženu účastnící se workshopu.
• Naučit se identifikovat transverzální schopnosti získané
jednotlivými ženami z jejich pracovních i životních
zkušeností.
• Zvyšovat povědomí každé ženy o jejích schopnostech (již
získaných, nebo které je třeba získat).
• Identifikovat způsoby, jak využít získané transverzální
schopnosti v rámci nástrojů pro nalezení práce (životopis,
pracovní pohovor atd.).

CÍL

TRVÁNÍ
POČET
ÚČASTNÍKŮ
POUŽÍVANÉ
TECHNIKY

4 hodiny.
Od 8 do 12 žen.

1. technika. Představení účastníka a jeho očekávání od
workshopu.
Je možné použít techniku ubrusu (viz krok 3.1. Šablona 3
konkrétního postupu).
2. technika. Jsem žena.
Pomocí přehledu schopností a zvýrazňovačů ženy identifikují,
co umí. Nejprve přečtěte všechny přehledy schopností.
Zeptejte se, jestli je zde nějaké slovo, kterému ženy
nerozumějí, a vysvětlete ho. Pak požádejte ženy, aby na
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KOO P E R ATI V NÍ WO R K SH OP ZAM ĚŘEN Ý N A IDEN TIFIK ACI
S C H O P NO STÍ NE ZB YTN ÝCH PRO N AL EZ EN Í PRÁCE

papíře individuálně zatrhly dovednosti, o nichž si myslí, že
je mají (trvání: 3 minuty). Potom rozdělte skupinu účastníc
na dvojice, které pocházejí z podobného prostředí nebo
dovednosti, je-li to možné. Ve dvojicích si ženy vzájemně sdělí
dovednosti, které by mohly mít, ale samy je neidentifikovaly.
Žena pak označí tyto nové schopnosti jiným zvýrazňovačem.
Následně poradce otevře diskusi, v níž se proberou závěry, k
nimž jednotlivé dvojice došly, a závěry shrne.
3. technika. Způsoby učení.
Pomocí životopisu každé z žen vyzdvihněte nejdůležitější
pracovní zkušenosti každé z nich a pracujte s nimi podle
uvedených příloh. Pak navrhněte hlavní barvu učení každé
z žen. Procesy migrace jsou náročné a ženy mohou reagovat
se smutkem nebo vztekem. Mediátor by s tímto měl umět
pracovat a reagovat v tom smyslu, že způsoby učení je možné
pozměnit. Nechte dostatek času na skupinovou diskusi.
Strom schopností.
Pomocí přehledu schopností v příloze 1, životopisu a
zvýrazňovače každá z žen na papír nakreslí tři stromy, které
budou obsahovat: věk ženy a životní/pracovní zkušenosti
v rámci každého stromu, a sice následovně: na vrcholku
poslední práce, ve středu nejvýznamnější práce a vespodu
první práce. Může se jednat o neformální zkušenosti.
Pokud nelze uvést žádnou práci, může se jednat o životní
zkušenosti a zkušenosti s prací v domácnosti. Do listů žena
napíše schopnosti, které si v rámci jednotlivých zkušeností
osvojila.
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KROK 3.3: HODNOCENÍ PROFILU ZAMĚSTNATELNOSTI:
PORADENSTVÍ PRO AKTIVNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE
P O R A D E N S TV Í PRO AK TIV N Í HL EDÁN Í PRÁCE

POPIS

V této fázi jsou ženy připraveny začít si aktivně hledat práci.
K přechodu do této fáze může dojít z fáze diagnostiky
a určování profesní dráhy, fáze průběžných motivačních
postupů vedoucích k zaměstnání nebo fáze odborných
školení.
Výchozím bodem je rozhodnutí začít pracovat a splnění
alespoň minimálních požadavků pro práci.
Tato fáze zahrnuje postupy zaměřené na pomoc účastnicím
s procesem ucházení se o práci a výběrovým řízením v
odvětvích, která jsou předmětem jejich zájmu.
I když se pracovní poradenství vyznačuje řadou různých
situací, je možné definovat dvě hlavní kategorie.
Ženy s vysokým indexem zaměstnatelnosti se zapojí do
aktivního hledání práce a zároveň se budou ucházet o pozice
nalezené zprostředkovatelem.
Ženy s nižším indexem zaměstnatelnosti použijí aktivní
hledání práce jako proces učení jako takový, aby si osvojily
potřebné dovednosti a provedly sebehodnocení, pokud jde o
své vlastnosti a požadavky trhu práce.

CÍLE

• Využít nezbytných a odpovídajících zdrojů pro aktuální a
budoucí hledání práce.
• Zvýšit pocit jistoty a sebedůvěry žen účastnících se
výběrových řízení a v rámci jejich budoucího zapojení na
trhu práce.
• Shromáždit informace o profilech pracovníků, které trh
práce v konkrétním odvětví vyžaduje.
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P O R A D E NSTV Í PRO AK TIV N Í HL EDÁN Í PRÁCE

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

Stejné obecné otázky jako v předchozích fázích
Konkrétně u této poslední části 2. fáze je třeba mít na paměti
následující kritéria pro vhodnost cílů:

POTŘEBNÉ
ZDROJE

Poradci se schopnostmi v oblasti sociální a pracovní

METODOLOGIE

KROK ZA KROKEM

• Skupinové aktivity jsou pro ženy užitečné a naplňující,
ale ne ve všech případech. V závislosti na situaci té které
ženy je v některých případech lepší začít s individuální
podporou a příležitostnou účastí na skupinových
setkáních.
• Personalizovaná pozornost umožňuje reagovat na
konkrétní osobní situaci, aby ženy byly schopny převzít
odpovědnost za svůj život a v rámci svého pracovního
projektu.
• Podpora v sociální a pracovní oblasti u tohoto profilu žen
musí počítat s psychologickou podporou, protože se v
procesu získávání sebevědomí a dělání pokroků mohou
objevit příznaky spojené s prožitými traumaty.
• Účast na skupinových aktivitách je velmi užitečná pro
zlepšování jejich vztahů v rámci komunity, v níž žijí.

intervence, zkušenostmi s perspektivou genderu a lidských
práv, se zkušenostmi se skupinovou dynamikou, starající se o
ŽOOLSV nebo jiné profily osob v obtížných situacích.

1. Navrhnout a obhájit vlastní životopis.
2. Naučit se hlavní techniky hledání práce a jak se přihlásit
jako kandidát na pracovní pozici:
• Hledání nabídek práce v novinách.
• Hledání nabídek práce ve virtuálních databázích.
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P O R A D E N S TV Í PRO AK TIV N Í HL EDÁN Í PRÁCE

PROFESSIONAL
METODOLOGIE

• Školení, jak vyplňovat formuláře pro uchazeče a
přihlášky.
• Analýza seznamu firem a konkrétních vlastních
nabídek.
• Školení v telefonické komunikaci, která zajistí
pozvání na pohovor.
• Školení v oblasti užívání hromadné dopravy.
• Školení v oblasti procesu výběrových řízení.
3. Skupinové hledání práce
• Workshopy zaměřené na hledání práce na
internetu.
• Pracovně-poradenská sezení zaměřená na
konkrétní pracovní odvětví, rovněž nazvaná jako
před-pracovní workshopy.
• Poradenské a profesní informační moduly
zahrnuté do odborných školení.
4. Konkrétní samostatná výdělečná činnost a podnikatelské
aktivity.

• Databáze. Aktualizace diagnostických informací.
NÁSTROJE
PROFESSIONAL
•
•
•
•
•
•

Zprávy z pracovního poradenství.
Šablona pro ucházení se o pozici.
Šablona s různými modelovými průvodními dopisy.
Šablona s modelovým pohovorem.
Pokyny jak využívat technologií jakožto nástroje.
Aktualizované seznamy firem, které kontaktují sociálně
znevýhodněné osoby, firem nabízejících dočasnou práci,
školicích center apod.
• Program aktivního hledání práce.
• Nástroje konkrétní samostatné výdělečné činnosti a
podnikání.
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Šablona konkrétního postupu: workshop zaměřený na pozitivní a proaktivní
komunikaci v souvislosti se zaměstnáním
WO R K SH O P Z A M Ě ŘEN Ý N A POZ ITIV N Í A PROAK TIV N Í
KO M U N I K AC I V SOU V ISL OSTI SE Z AM ĚSTN ÁN ÍM

PROFESSIONAL
OBECNÝ CÍL

Rozpoznat a identifikovat schopnosti pro řízení komunikace v
různých situacích spojených se zaměstnáním

TRVÁNÍ

3 hodiny.

MATERIÁLY

• Přehled schopností.
• Konkrétní film o transverzálních schopnostech žen.
• Zvýrazňovače, papíry, fotoaparát, počítač a filmový
projektor, plátno, bílé samolepky, papírky na poznámky
(různých barev)

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Od 8 do 12 žen.

POUŽÍVANÉ
PROFESSIONAL
TECHNIKY

Před použitím technik: představení cílů workshopu a vysvětlení
šablony „Vlastnosti pozitivní komunikace“.
1. technika. Zrcadlo.
2. technika. Předvedení reálného pohovoru.
3. technika. Zhlédnutí filmu.
Strom schopností.
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KROK 4.1: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE, ZAPOJENÍ SE A
SLUŽBY SPOJENÉ S UDRŽENÍM SI PRÁCE (I)
I NTE RV E NC E N A TR H U PRÁCE: Z PROSTŘEDKOVÁN Í PRÁCE

PROFESSIONAL
POPIS

Ženy, které mají největší přínos z této fáze jsou ty, které
jsou připraveny začít pracovat, aktivně hledají práci nebo
vytvářejí vlastní strategie, jak vyjednávat s firmami.
Tato fáze zahrnuje integraci žen na trhu práce upravením
nabídky tak, aby odpovídala poptávce firem. Rovněž sem
patří individualizované monitorování žen, které nedávno
našly práci.
Cílem je v co největší možné míře konsolidovat služby
zprostředkování práce pro výběr/najímání pracovníků ze
strany firem, přičemž „zprostředkování“ zde označuje
usnadňování navazování vztahu a vzájemné důvěry mezi
nezaměstnaným uchazečem a firmou, která chce zaplnit
pracovní pozici.
Ženy dokončí tuto fázi ve chvíli, kdy úspěšně uzavřou
proces integrace nebo když jejich pracovní smlouva vyprší
a ony se navrátí k poradenským službám a/nebo odborným
školením.

PROFESSIONAL
Získat relevantní informace o trhu práce a identifikovat:
CÍLE
• Ta odvětví, činnosti a povolání, která odpovídají
potenciálním pracovním očekáváním poskytovatelů
služeb pro ženy.
• Cykly najímání pracovníků, abychom mohli
synchronizovat naše poradenské, školicí a integrační
aktivity s potřebami firem.
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I N TE RV E N C E NA TR H U PRÁCE: ZPROSTŘEDKOVÁN Í PRÁCE

PROFESSIONAL
CÍLE

Vytvořit přímý vztah mezi firmami a poskytovateli služeb,
abychom podpořili najímání našich žen a zároveň reagovali
na jejich potřeby, což znamená, abychom zajistili, aby
ženy, pro něž je nalezení práce obzvláště obtížné, měly
plný a efektivní přístup k trhu práce.
Najít, analyzovat a spravovat nabídky práce s cílem, aby
uživatelky programu poskytování služeb nalezly práci.

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Při stanovování přijatelné výše příjmů je třeba vzít v
potaz trvalé ekonomické potřeby (děti, vlastní rodiny,
které jsou stále ještě ve výchozí zemi, dluhy).
• V této fázi je třeba zohlednit právní status a možnosti,
jak s ním něco udělat.
• Hodnocení psychosociálních aspektů.
• Je třeba jasně identifikovat mezery ve vzdělání.
• Dosáhnout toho, aby ženy měly a udržely si vůli a
odhodlání dosáhnout konce procesu. Poskytovat podporu
a monitorovat ženy v průběhu celého procesu.
• Úprava očekávání na základě reality.
• Identifikovat jejich dovednosti a silné stránky v profesní
oblasti a pomoci jim, aby si byly svými schopnostmi
jisté. V tomto případě je v zásadě nutná intenzivní,
dlouhodobá terapie, koučink, monitorování a neustálé
povzbuzování.
• Je-li to možné, vyvarujte se školení a zaměstnání v
tradičních oblastech (genderově založená, nízkopříjmová odvětví).
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I N TE RV E N C E NA TR H U PRÁCE: ZPROSTŘEDKOVÁN Í PRÁCE

METODOLOGIE

1. Marketingové postupy
•

Vytvořte nástroje a firemní materiál v rámci programu
sociální a pracovní integrace žen.

•

Šiřte informace o službách zprostředkování práce.

2. Postupy týkající se žen
•

Získejte vhled do vlastností žen a analyzujte je.

•

Připravte výběrová řízení.

•

Zařiďte školení a stáže ve spolupráci s firmami.

•

Sledujte ženy v jejich nových pozicích.

3. Postupy týkající se firem
•

Kontaktujte firmy a realizujte zprostředkovatelské
služby.

•

Vyhledávejte nabídky práce a spravujte je.

•

Kontaktujte firmy v reakci na možnosti zaměstnání.

•

Veďte s firmami rozhovory.

4. Hodnocení, analýza výsledků a plánování

NÁSTROJE

•
•
•
•
•
•

Databáze žen. Seznam žen a jejich profesních profilů.
Databáze firem.
Šablona dopisu firmám.
Firemní materiály v rámci integračního programu.
Šablona programu a průvodního dopisu pro ženy.
Šablona dohod s firmami.
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KROK 4.2: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE, ZAPOJENÍ SE A SLUŽBY SPOJENÉ S
UDRŽENÍM SI PRÁCE (II)
I NTE RV E NC E N A TRH U PRÁCE: SL EDOVÁN Í,
JA K SE Ž E NA Z APOJ IL A, A U DRŽ EN Í SI PRÁCE

PROFESSIONAL
POPIS

V této fázi je třeba sledovat každou ženu v procesu
integrace na pracovním trhu, aby byla zajištěna její
adaptace na pracovní pozici a pracovní život jako takový
a udržení si pozice. Pokud integrace na trhu práce
probíhá přes zprostředkovatele, pracuje se dále i s danou
firmou. V případě, že žena zahájila vlastní podnikání,
je jí poskytována podpora v rámci procesu vytváření a
implementace v závislosti na potřebách žen a stupni jejich
autonomie. Cílová skupina, jíž je tato fáze určena, je
následující:
• Ženy, které aktivně hledají práci.
• Ženy, které si našly práci tím, že se o ni samy
ucházely a samy ji hledaly.
• Ženy, které již pracují ve firmě zaměřené na sociální
integraci.
• Této služby využijí také podnikatelky, které chtějí mít
vlastní firmu s podporou poskytovatele služeb.

CÍLE
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• Konsolidovat nově přijaté ženy v jejich pozicích a
profesním životě.
• Podpořit zbývající osobní oblasti žen se zaměřením na
konsolidaci jejich pozice.
• Získávat informace od firem ohledně toho, jak jsou
spokojeny s procesem zprostředkování.
• Informovat pracující ženy o jejich pracovních právech,
aspektech jejich smluv, mzdách, daňových otázkách,
sociálním pojištění apod.

I N TE RV E N C E NA TRHU PRÁCE: SL EDOVÁN Í,
JA K S E Ž E N A ZAPOJ IL A, A U DRŽEN Í SI PRÁCE

ZVL ÁŠTNÍ
ASPEKTY,
KTERÉ JE TŘEBA
ZOHLEDNIT V
PODPŮRNÝCH
PROGRAMECH
ZAMĚSTNANOSTI
ŽOOLSV

• Při stanovování přijatelné výše příjmů je třeba vzít v
potaz trvalé ekonomické potřeby (děti, vlastní rodiny,
které jsou stále ještě ve výchozí zemi, dluhy).
• V této fázi je třeba zohlednit právní status a možnosti,
jak s ním něco udělat.
• Hodnocení psychosociálních aspektů
• Je třeba jasně identifikovat mezery ve vzdělání.
• Poskytovat informace o dostupných školeních.
• Poskytovat školení přizpůsobené jejich specifickým
potřebám.
• Docílit toho, aby ženy měly vůli a odhodlání vydržet
konce procesu.
• Úprava očekávání na základě reality.
• Individualizovaný plán s konkrétními cíli.
• Identifikovat jejich dovednosti a silné stránky v profesní
oblasti a pomoci jim, aby si byly svými schopnostmi jisté.
V tomto případě je v zásadě nutná intenzivní, dlouhodobá
terapie, Koučink, monitorování a neustálé povzbuzování.
• Vyvarujte se školení a zaměstnání v tradičních oblastech
(nízkopříjmová odvětví).

METODOLOGIE

Monitorování adaptace ženy na novou práci.
•
•
•
•

NÁSTROJE

Časový rozvrh, vztahy a plat.
Spokojenost ženy s prací.
Zaměstnanecká spokojenost.
Plánování doplňkových aktivit pro posílení vytrvalosti v
práci (udržení si práce).

Šablona pro monitorování a udržení si práce
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Dva příklady technik koučinku pro udržení si práce
PŘÍKLAD 1. Pozdní příchod do práce
Žena má první práci v hostitelské zemi. Hrozí jí ztráta zaměstnání, protože ráno
vždy chodí pozdě. Chce tento problém překonat a práci si udržet. Pracovní poradce/
zprostředkovatel práce (jednající jako kouč) by mohl vést hodnotící rozhovor podle
tohoto příkladu:
Pracovní poradce: O čem chcete mluvit dnes?
Žena: No, mám nějaké problémy v práci.
Pracovní poradce: Jaké problémy?
Žena: Začala jsem pracovat před měsícem a často chodím ráno pozdě. Někdy taky
dokončím práci, kterou mi dají, o den nebo dva později. A oni na mě začínají být pěkně
naštvaní.
Pracovní poradce: Kdo je na vás naštvaný?
Žena: No, můj šéf a ostatní kolegové.
Pracovní poradce: Chtěla byste mi o tom říct víc?
Žena: Jo ... víte, tohle je moje první práce tady. V minulosti jsem v mé zemi měla
podobnou práci, ale nikdo nedělal takovou tragédii z toho, že se člověk zpozdí o 30
minut nebo dokončí úkol třeba o den později. Ale tady je to vždycky problém.
Pracovní poradce: Můžete mi říci více o vaší práci? Co děláte?
Žena: Pracuji jako sekretářka a vyřizuji telefonní hovory klientů restaurace; zákazníci
chtějí doručit jídlo na pracoviště nebo domů. Začínám pracovat v 11 hodin ráno a
končím v 8 hodin večer. Když se opozdím o 30 minut, můj šéf mi říká, že zákazníci už
začali volat a já nebyla u telefonu, takže kvůli mně přichází o peníze. V mé zemi se s
dochvilností tak nenadělalo.
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Pracovní poradce: Proč někdy přicházíte pozdě do práce?
Žena: No, je pravda, že v mé rodné zemi lidi tohle moc neřešili ... dochvilnost ... nikdo
se doopravdy nezlobil, když jste přišli o pár minut pozdě ... Ale je tu také další věc ...
ne, že bych nechtěla chodit včas...
Pracovní poradce: Můžete mi říct něco o té „další věci“ .....?
Žena: No, zabere to nějaký čas dostat se z domova do práce. Asi hodinu a půl městskou
hromadnou dopravou.
Pracovní poradce: Co myslíte, že byste mohla udělat, aby se čas potřebný na cestu do
práce zkrátil?
Žena: Tak, mohla bych se pokusit najít bydlení blíž k práci...
Pracovní poradce: Začala jste už hledat bydlení blíž k pracovišti?
Žena: Ještě ne, ale vážně o tom uvažuji..., protože myslím, že to by bylo to nejlepší
řešení, jak vyřešit tento časový problém.
Pracovní poradce: Chtěla byste diskutovat o tomto řešení i při našem druhém setkání?
Žena: Ano... určitě .. a myslím, že začnu hledat dnes. Protože tuhle práci opravdu
potřebuji a nechci ji ztratit.
Pracovní poradce: Dobrá, tak si to shrňme: do příštího setkání bude vaším „domácím
úkolem“ hledat nové bydliště blíže k vaší práci?
Žena: Ano
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PŘÍKLAD 2. Jazykové problémy
Žena má problémy s integrací mezi své kolegy, protože dostatečně dobře neovládá
angličtinu. Kolegové se nesnaží ji zapojit, ani nejsou zvlášť trpěliví. Svůj postoj
nezmění. Koučovaná žena by sama mohla něco změnit.
Pracovní poradce: Chtěl bych trochu víc mluvit o vaší touze po menším napětí na
pracovišti, což se ukazuje jako obtížné.
Žena: Trochu obtížné? - To si tedy pište!
Pracovní poradce: Všiml jsem si, že když mluvíte o kolezích z práce, většinou si na ně
stěžujete, například „Oni si ze mě prostě hrozně rádi dělají legraci kvůli mé malé slovní
zásobě angličtiny.“
Žena: Je to tak - ano.
Pracovní poradce: Další věc, která se toho zřejmě týká, je způsob, jakým v takové
situaci popisujete svého zaměstnavatele.
Žena: Jak to?
Pracovní poradce: No, vypadá to, že s ním dobře vycházíte. Říkáte třeba: „oceňuje
práci, kterou dělám.“
Žena: Ano.
Všimněte si, jak kouč postupně buduje obraz situace. Pozorování jsou zatím hlavně
objektivní. Dialog pokračuje:
Pracovní poradce: Víte, já jsem přemýšlel, jestli způsob, jakým o této situaci mluvíte,
neovlivňuje to, jak na ni reagujete.
Žena: Dobrá, pokračujte.
Pracovní poradce: Jaký vliv má na vás fakt, že si nerozumíte s ostatními kolegy?
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Žena: No, stresují mě tím, že si ze mě skoro každý den dělají legraci, protože neumím
dobře anglicky, a taky když je žádám, aby opakovali některá slova, kterým nerozumím.
Pracovní poradce: Dobrá, vidím, že si na tento problém stěžujete. Jaký to tedy má vliv
na vaše chování?
Žena: No, mám ráda svou práci, ale taky je to opravdu utrpení chodit tam každý den,
když ostatní lidi říkají, že nemluvím dobře anglicky.
Pracovní poradce: Co si myslíte, že by bylo dobré udělat, aby si z vás už nedělali
legraci?
Žena: No, určitě je nežádat, aby opakovali některá slova, kterým nerozumím.
Pracovní poradce: A co si myslíte, že byste měla udělat, abyste tento problém vyřešila?
Žena: No, myslím, že by bylo dobré se víc učit, abych uměla používat i složitější slova.
Myslím si, že by pro mě byl dobrý intenzivní kurz angličtiny.
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4. CO DĚLAT V ZÁVISLOSTI NA VAŠÍ ROLI

PROFESSIONAL
PRACOVNÍ
PORADCE /

ZPROSTŘEDKOVATEL
PRÁCE V NEZ I SKOV É

ORGANIZACI

POZITIV N Í AKCE

• Absolvovat školení o pozitivních akcích, abyste věděl,
jak je prosazovat a realizovat.
• Absolvovat školení ohledně toho, jak identifikovat
ty subjekty a iniciativy, které prosazují pozitivní
akce, abyste mohl nasměrovat ŽOOLSV k pracovním
příležitostem u těchto subjektů.
• Zapojit kreativitu, pomáhat veřejné správě a dalším
sociálním a soukromým subjektům a iniciativám a
poradit jim, jak vytvořit konkrétní pozitivní akce pro
ŽOOLSV.

PRACOVNÍ
PORADCE NA
MĚSTSKÉM
ÚŘADĚ /
KRAJSKÉM
ÚŘADĚ / NA
ÚROVNI STÁTU

• Nasměrovat státní správu, aby najímala ŽOOLSV podle
CEDAW a prosazovat konkrétní mechanismy, jako jsou
sociální ustanovení zaměřená na ŽOOLSV.

ODPOVĚDNÝ
ZA NAJÍMÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ
SPRÁVĚ

• 1. krok. Podporovat a nasměrovat mé zástupce, aby
hlasovali pro zavedení pozitivních akcí zaměřených na
ŽOOLSV, pokud jde o volná pracovní místa.

• Podporovat zaměření firem na pozitivní akce pomocí
Plánů rovnosti a upozorňování na vyloučení a obtížnou
situaci žen.

• 2. krok. Zavést pracovní politiku, která ŽOOLSV umožní
nechat se zaměstnat ve veřejných službách (např.
zahradnické práce, logistika, catering atd.).
• Myšlenka: sociální ustanovení zaměřená na ŽOOLSV
- firmy zaměřené na sociální integraci a běžné firmy
zaměstnávající ŽOOLSV, které následně zaměstná
veřejná správa -
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ŘEDITEL/
PRACOVNÍK
LIDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

• Dodržovat realizací plánu rovnosti v souladu s
legislativou dané země.
• Být si vědom potřeby zavádění pozitivních akcí pro
ženy v rámci firmy. Také v případě, kdy je plán rovnosti
vyžadován zákonem.
• Být v kontaktu s místními a národními pracovními
agenturami pro zlepšení informovanosti o rovnosti a
genderu.

PARTNER V
DRUŽSTEVNÍM
PODNIKU

• Dodržovat realizaci plánu rovnosti v souladu s legislativou
dané země.
• Být si vědom potřeby zavádění pozitivních akcí pro
ženy v rámci firmy. Také v případě, kdy je plán rovnosti
vyžadován zákonem.
• Být v kontaktu s místními a národními pracovními
agenturami pro zlepšení informovanosti o rovnosti a
genderu.

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK V
MALÉM NEBO
STŘEDNÍM
PODNIKU

• Dodržovat realizaci plánu rovnosti v souladu s legislativou
dané země.
• Být si vědom potřeby zavádění pozitivních akcí pro
ženy v rámci firmy. Také v případě, kdy je plán rovnosti
vyžadován zákonem.
• Být v kontaktu s místními a národními pracovními
agenturami pro zlepšení informovanosti o rovnosti a
genderu.
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J I NÉ G E N D EROV Ě Z AM ĚŘEN É AKCE

PRACOVNÍ
PORADCE /

ZPROSTŘEDKOVATEL
PRÁCE V NEZ I SKOV É

ORGANIZACI

PRACOVNÍ
PORADCE NA
MĚSTSKÉM
ÚŘADĚ /
KRAJSKÉM
ÚŘADĚ / NA
ÚROVNI STÁTU

• Absolvovat školení v oblasti genderu a být schopen o
genderu školit zaměstnance, manažery a týmy lidských
zdrojů z veřejné správy a firem
• Prosazovat a zavádět rovnost pohlaví ve vaší neziskové
organizaci
• Poskytovat konkrétní nástroje pro veřejnou správu
a soukromé subjekty zaměřené na to, jak podpořit
sociální a pracovní integraci ŽOOLPV v rámci subjektu
pomocí pracovních příležitostí
• Prosazovat a zavádět plány rovnosti a opatření pro
rovnost pohlaví jiná než pozitivní akce u zaměstnanců,
dodavatelů a subdodavatelů prostřednictvím konkrétních
genderových ustanovení a jiných mechanismů.

ODPOVĚDNÝ
ZA NAJÍMÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ
SPRÁVĚ

• Uzavírat smlouvy se zaměstnanci, dodavateli a
subdodavateli v souladu s genderovými ustanoveními,
opatřeními a jinými nástroji obsaženými buď v plánu
rovnosti, nebo jakékoliv genderové strategii prosazované
a zavedené pracovními službami daného subjektu.

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK
LIDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

• Být si vědom, informován a vyškolen a školit týmy a
zaměstnance o pohledu genderu a feminismu k podpoře
rovnosti a zabránění nedorozumění a nejasnostem
ohledně těchto témat.
• Využívat plány rovnosti podle zákona.
• Postup nulové tolerance proti sexistickému chování:
jasná politika a její jasná realizace.
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PARTNER V
DRUŽSTEVNÍM
PODNIKU

• Být si vědom, informován a vyškolen a školit týmy a
zaměstnance o pohledu genderu a feminismu k podpoře
rovnosti a zabránění nedorozumění a nejasnostem
ohledně těchto témat.
• Využívat plány rovnosti podle zákona.
• Postup nulové tolerance proti sexistickému chování:
jasná politika a její jasná realizace.

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK V
MALÉM NEBO
STŘEDNÍM
PODNIKU

• Být si vědom, informován a vyškolen a školit týmy a
zaměstnance o pohledu genderu a feminismu k podpoře
rovnosti a zabránění nedorozumění a nejasnostem
ohledně těchto témat.
• Využívat plány rovnosti podle zákona.
• Postup nulové tolerance proti sexistickému chování:
jasná politika a její jasná realizace.
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PROFESSIONAL

PRACOVNÍ
PORADCE /

ZPROSTŘEDKOVATEL
PRÁCE V NEZ I SKOV É

ORGANIZACI

PRACOV NÍ
PORADCE NA
MĚSTSKÉM ÚŘ A D Ě
/ KRAJSKÉM
Ú ŘADĚ / NA
Ú ROV NI STÁTU

P Ř Í S TU P Z H L EDISK A L IDSK ÝCH PRÁV

• Být vyškolen v přístupu z hlediska lidských práv a v tom,
jak ho realizovat jakožto odpovědný činitel.
• Být schopen vystupovat jako školitel v oblasti přístupu z
hlediska lidských práv pro veřejnou správu a soukromé
subjekty
• Být vyškolen v přístupu z hlediska lidských práv a v tom,
jak ho realizovat jakožto povinná osoba

ODPOVĚDNÝ
ZA NAJÍMÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ
SPRÁVĚ

• Být vyškolen v přístupu z hlediska lidských práv a v tom,
jak ho realizovat jakožto povinná osoba

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK
LIDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

• Být si vědom, informován a vyškolen ohledně toho, jak
jednat jako odpovědný činitel pro podporu lidských práv
v místním a národním prostředí

PARTNER V
DRUŽSTEVNÍM
PODNIKU

• Být si vědom, informován a vyškolen ohledně toho, jak
jednat jako odpovědný činitel pro podporu lidských práv
v místním a národním prostředí

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK V
MALÉM NEBO
STŘEDNÍM
PODNIKU

• Být si vědom, informován a vyškolen ohledně toho, jak
jednat jako odpovědný činitel pro podporu lidských práv
v místním a národním prostředí
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IN TE R K U LTU R A LI TA , I N TE RSEKCION AL ITA A ŘÍZ EN Í ROZM AN ITOSTI

PRACOVNÍ
PORADCE NA
MĚSTSKÉM
ÚŘADĚ /
KRAJSKÉM
ÚŘADĚ / NA
ÚROVNI STÁTU

• Prosazovat inkluzivní politiku řízení rozmanitosti
zahrnující: školení všech zaměstnanců, ocenění
vynikajících interkulturních a rozmanitých týmů a postup
nulové tolerance vůči jakémukoliv diskriminačnímu
chování ze strany jakéhokoliv zaměstnance, zejména pak
ze strany vrcholového managementu.

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK
LIDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

• Prosazovat

PARTNER V
DRUŽSTEVNÍM
PODNIKU

• Prosazovat inkluzivní politiku řízení rozmanitosti
zahrnující: školení všech zaměstnanců, ocenění
vynikajících interkulturních a rozmanitých týmů a postup
nulové tolerance vůči jakémukoliv diskriminačnímu
chování ze strany jakéhokoliv zaměstnance, zejména pak
ze strany vrcholového managementu.

ŘEDITEL/
PRACOVNÍK
LIDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

• Prosazovat inkluzivní politiku řízení rozmanitosti
zahrnující: školení všech zaměstnanců, ocenění
vynikajících interkulturních a rozmanitých týmů a postup
nulové tolerance vůči jakémukoliv diskriminačnímu
chování ze strany jakéhokoliv zaměstnance, zejména pak
ze strany vrcholového managementu.
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inkluzivní

politiku

řízení

rozmanitosti

zahrnující: školení všech zaměstnanců, ocenění
vynikajících interkulturních a rozmanitých týmů a postup
nulové tolerance vůči jakémukoliv diskriminačnímu
chování ze strany jakéhokoliv zaměstnance, zejména pak
ze strany vrcholového managementu.

TÝM OVÁ PRÁCE
P RACOVNÍ
P ORADCE /
ZP ROSTŘED KOVAT EL
P RÁCE V N EZI SKOVÉ
ORGAN I ZACI

PRACOVNÍ
PO RADCE NA
MĚSTSK ÉM ÚŘAD Ě
/ K RAJSK ÉM
ÚŘAD Ě / NA
ÚROVNI STÁTU

OD P OV ĚDNÝ
ZA NAJ ÍMÁNÍ
ZAM Ě S TNANCŮ VE
S TÁTNÍ SPRÁVĚ

ŘEDITEL /
PRACOVNÍK
L IDSKÝCH
ZDROJŮ VE
FIRMĚ

PARTNER V
DRUŽSTEVNÍM
PODNIKU

ŘEDITEL /
PRACOVNÍ K V
MAL ÉM NE B O
STŘEDNÍM
PODNIKU

Učinit z rovnosti pohlaví prioritu. Postarat se o týmovou práci mezi pracovními
poradci, manažery lidských zdrojů a zaměstnavateli ze sociálních firem, veřejné
správy a soukromých iniciativ. Vedoucí úloha: Veřejná správa a neziskové organizace.
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5. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1. PŘEHLED SCHOPNOSTÍ
Technika: JSEM ŽENA...

Autentická

Efektivní

Aktivní

Optimistická

BezstarostVýmluvná
ná

Přátelská

Dokážu
milovat

Spořivá

Asertivní

Podnikavá

Originální

Přesvědčivá Extrovertní

Mám smysl
pro humor

Umím být
zodpovědná

Produktivní

Nestranná

Umím vést

Schopná

Specializovaná

Rychle
reagující

Praktická

Flegmatická

Vnímavá

Analytická

Jednám na
rovinu

Obchodně
zaměřená

Odhodlaná

Vyjadřuji
se jasně

Neústupná

Ambiciózní Dochvilná

Čestná

Pečlivá

Pozorná

Uctivá

Klidná

Logicky
orientovaná

Vůdčí typ

Přesná

Pozorovatelka

Jistá

Problematická

Matematicky
zaměřená

Pohostinná

Pečlivá

Morální

Smířlivá

Oddaná

Sebejistá

Mám
smysl pro
týmovou
práci

Neměnná

Formální

Realistická

Zodpovědná

Šikovná

Rozumná

Umím dobře Citově
komunikovat zaměřená

Umím spolupracovat

Nezávislá

Efektivní

Uvážlivá,
citlivá

Metodická

Diplomatická

Mám dobré
vztahy

Mám
dobrou
paměť

Umím spolupracovat

Systematická

Kreativní

Zralá

Energická

Tolerantní

Objektivní

Zdravá

Otevřená k
dialogu

Umím vyjednávat

Věřím si

Houževnatá

Důkladná

Mechanická Odbornice

Ochotná
spolupracovat

Trpělivá

Upřímná

Mám řídicí
schopnosti

Organizovaná

Dokážu se
ovládat

Zkušená

Mluvím
konkrétně

Mám
vůdčího
ducha

Kvalifikovaná

Ochotná
učit se
novým
věcem

Opatrná

Uvědomělá

Důvěryhodná

Spravedlivá

Umím delegovat úkoly

Hodná

Konstruktivní

Vytrvalá

Vynalézavá

Horizontální

Rychlá

Přesvědčivá

Mám fantazii Nestranná

Diskrétní

Živá

Umím koordinovat

Pozitivní

Věrná

Mám zásady Přemýšlivá

Zdvořilá

Všestranná

Různorodá
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PŘÍLOHA 2. ZPŮSOBY UČENÍ (1º)
Do této tabulky doplňte svoji nejvýznamnější pracovní zkušenost:

Uveďte tři schopnosti, které jste získala
v rámci pracovní/životní zkušenosti
popsané v první tabulce.

1

2

3
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Označte tento rámeček barvou
přiřazenou k typu schopnosti podle
návrhu v příloze 4.

PŘÍLOHA 3. ZPŮSOBY UČENÍ: UMĚNÍ ROZPOZNAT SVÉ TECHNICKÉ
SCHOPNOSTI A TRANSVERZÁLNÍ SCHOPNOSTI VE SVÝCH ŽIVOTNÍCH A
PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTECH

ZPŮS OB OSVOJENÍ DOVED NOS TÍ

B A RVA

Formální vzdělávání

Modrá

Neformální vzdělávání

Žlutá

Doma

Bílá

Od člověka, který pro
mě byl velmi důležitý

Zelená

Samostatně

Červená
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