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Základní informace o projektu

• Navazuje na úspěšné programy ÚP vyhlášené a realizované v 
minulých letech („Pro krajinu Štramberka“, „Šance regionu Poodří“ a 
„Naše příležitost“)

• Reaguje na potřebu řešit problematiku dlouhodobě nezaměstnaných 
osob z prostředí romské minority města Studénky

• Je součástí programu APZ ÚP v Novém Jičíně pro rok 2007
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Partneři projektu

- Úřad práce v Novém Jičíně

- Město Studénka

- Slumbi Bílovec

- Institut aplikované psychologie,s.r.o.
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Cíl projektu
Aktivizace Romů ve Studénce k hledání zaměstnání a k zlepšení jejich 
přístupu k městu, spoluobčanům a životnímu prostředí

Cílová skupina
Uchazeči o zaměstnání z prostředí romské minority s délkou evidence 
na ÚP nad 12 měsíců

Doba trvání projektu 01.března 2007 – 15.prosince 2007

Počet zařazených osob 13

Předpokládaný rozpočet 996.418,- Kč
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Charakteristika účastníků projektu

- dlouhodobá nezaměstnanost (2 - 15 let)

- základní vzdělání, základní škola

- matky a otcové 5 a více dětí

- žádné pracovní zkušenosti

- problematické rysy chování

- většina skupiny je v příbuzenském stavu
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Aktivity projektu

Motivace
- kombinace práce terapeutické, edukační a tréninkové

- resocializace, motivace  ke  konkrétní práci, pracovní návyky, info o 
TP, osvojení vhodnějších vzorců sociálního chování, 
sebepoznání,rozvoj komunikačních dovedností

- kurz byl rozložen do 4 týdnů
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I toto zaznělo v kurzu…

Ukázka toho,  jak bylo těžké, aby účastníci kurzu pochopili, co po nich 
lektoři chtějí:

Lektor: „Jaká si nesete pozitiva, která můžete nabídnout 
zaměstnavateli?“

Účastník: „Pani, ja mam same drahokamy … ženu, …5 děti….“
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„„ A hurá do práce…“A hurá do práce…“
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Aktivity projektu

Rekvalifikace
- dle potřeby budoucího zaměstnavatele
- 4 uchazeči absolvovali obsluhu křovinořezu a 

motorových sekaček

Příjímací pohovor
- před nástupem přijímací pohovor u starosty města, 

předložení životopisu a žádosti o zaměstnání
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Zaměstnání na VPP ve Studénce a v Bílovci

- od 01.05.  do  31.10.2007 pracovalo 8 uchazečů u města 
Studénka

- od 01.06. do 30.11.2007 pracovali 3 uchazeči ve firmě 
Slumbi v Bílovci

- práce na údržbě zeleně a veřejných prostranství
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Současný stav projektu
- 4 absolventi nastoupili po ukončení projektu do trvalého 

pracovního poměru

- 3 absolventi jsou zpět v evidenci ÚP

Pokračování…
- ÚP v NJ vyhlásil program „Pokračujeme“, který je určen 

nejen pro absolventy projektu „Rostu“
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Zhodnocení dosavadního průběhu projektu
- partnerství

- působení na spoluobčany

- zlepšení životních podmínek v „Kolonii“

- zájem jiných měst o sdílení dobré praxe
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Děkuji Vám za pozornost 
a

rád zodpovím Vaše dotazy.
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