TISKOVÁ ZPRÁVA
První veletrh pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů
přilákal na sto mladých lidí a tři desítky firem z celé republiky
Praha, 4.května 2018

Sobota 21. dubna patřila mladým lidem z dětských domovů, kteří přijeli do Prahy hledat
práci nebo brigádu na veletrh pracovních příležitostí organizovaný neziskovou organizací
Nadání a dovednosti o. p. s. Tato jednodenní akce se konala v Orea Hotelu Pyramida a
podpořily ji společnosti LMC, s. r. o., FEMAT Radotín, s. r. o., Crocodille ČR, s. r. o. a Orea
Hotels, s. r. o. Záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mezi účastníky nechyběly společnosti jako Aures
Holding, a. s., Mall Group, a. s., DHL Supply Chain ČR, Continental Automotive Czech
Republic, s. r. o., závod Jičín a závod Brandýs nad Labem, Tesco Stores ČR, a. s. nebo
Alzheimercentrum®. Návštěvníkům byli na místě k dispozici také specialisté Úřadu práce
ČR.
Na veletrh postupně dorazilo na sto mladých lidí z dětských domovů z celé České republiky, kteří
přijeli hledat práci či brigádu. Společné setkání dětí a zaměstnavatelů bylo také zajímavou příležitostí
pro firmy zaujmout a získat nové pracovníky a zároveň tak podpořit mladé lidi z dětských domovů a
pomoci jim nastartovat jejich kariéru. „Cílem veletrhu bylo mladé lidi seznámit s potenciálními
zaměstnavateli, rozšířit jim obzory a máme velkou radost, že tento cíl se nám povedlo splnit a že již
nyní mají někteří účastníci dohodnutý pohovor a jednají se společnostmi o spolupráci.,“ uvedla Linda
Hurdová, ředitelka neziskové organizace Nadání a dovednosti o. p. s. Řada účastníků slova ředitelky
Hurdové na místě potvrdila: „O většině společností jsme doteď nevěděli. Získali jsme spoustu nových
informací a kontaktů.”
„My si životních zkušeností těchto mladých lidí velice vážíme. Potěšil mě jejich opravdový zájem o
práci s lidmi, díky které by zároveň pomáhali. Sami totiž zažili, co je potřeba péče. Mají chuť pracovat,
spoustu elánu a nadšení. My zase pro ně máme připravenou sérii školení a odborných kurzů, které jim
pomohou rozšířit svoji profesní kvalifikaci, mohou získat k práci i ubytování,“ popsala zkušenosti
z veletrhu a možnosti, které se těmto lidem nabízejí v sociální sféře, personální ředitelka skupiny
Alzheimercentrum Markéta Hegerová.
Pro návštěvníky veletrhu byl po celý den připraven nabitý program. Seznamovali se s jednotlivými
společnostmi, získávali nové kontakty. Zájemci absolvovali příjímací pohovor nanečisto, konzultovali
své životopisy nebo se zúčastnili některého z workshopů. Ty pro ně připravili Lukáš Kerhart, Pavel
Moric, Petra Nulíčková z Alza.cz a Lucie Nová, Magdalena Havlíčková a Andrea Žáková ze společnost
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. Velký úspěch měl i workshop o líčení na pracovní
pohovor od Mary Kay.
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Více informací o veletrhu najdete na www.nadaniadovednosti.cz.
Nadání a dovednosti o.p.s.:
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat dětem z dětských domovů a
pěstounských rodin s osobním i kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. Celkem jejich
projekty prošlo již 618 dětí.
Více na: www.nadaniadovednosti.cz.
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