Jak po padesátce najít práci, poradil kurz Spiralis
Odpověděla na desítky pracovních nabídek, absolvovala patnáct přijímacích pohovoru. Všechny
neúspěšně. Když už téměř ztratila naději, že ještě nějakou práci najde, přinesla jí kamarádka leták
s velkým nápisem Místo pro mě - vzdělávací kurz pro 50+. Přihlásila se. Začala poznávat svoje
schopnosti z úplně jiného úhlu než doposud. Hodně ji v tom pomohly lektorky Spiralis, který kurz
pořádal. Uvědomila si, že i když na pohovorech neuspěla, neznamená to pracovní konec. Ulevilo se jí,
když mohla sdílet zkušeností v bezpečném prostředí. Kariérová poradkyně ji ukázala, jak si vytvořit
úplně nový profesní profil stejně jako ostatním „spolužákům“. Dokonce prošla i rekvalifikačním kurzem
Pracovník v sociálních službách. Vůbec netušila, že i tahle práce by ji bavila. Potkala skvělé lidi, ať už
spolukurzisty, tak lektory nebo lidi pečující o seniory. V domově ocenili její pečlivost a přátelskost.
Vážně přemýšlí o jejich pracovní nabídce.
Začátek příběhu jedné z absolventek vzdělávacího programu MÍSTO PRO MĚ, který pro lidi nad padesát
let bez zaměstnání uspořádal Spiralis, se nápadně podobá příběhům lidí, kterým je dnes přes padesát
a ztratili práci. Ovšem závěr a změna přístupu k životu tak častý už není.
„Místo pro mě je úžasný kurz, kde se otvírají lidská srdce a mysl pozitivními metodami. Profesionální
lektorky ve vás objeví to, co je ve vás dobrého, co všechno jste už v životě dokázali, překonali, zvládli, v
čem vynikáte a nacházíte svoje kompetence. Kurs Spiralis je na velmi vysoké úrovni. Je zážitkový a
vzdělávací a pomáhá najít nové pracovní příležitosti. Mě velmi obohatil a pomohl mi rozhodnout se, co
je pro mě důležité a kdo vlastně jsem. Poznala jsem mnoho vynikajících lidí, kteří se chtějí ve svém
životě posunout dál“, hodnotí kurz absolventka Alena Policarová.
Vzdělávací projekt Spiralis se zaměřoval na cílovou skupinu osob starších 50 let, kteří usilují o uplatnění
na trhu práce, ale aktuálně jsou nezaměstnaní. Součástí projektu byla nabídka rekvalifikace - pracovník
v sociálních službách - a úvodní část mapování kompetencí měla mimo jiné posloužit k tomu, aby se
účastníci upevnili ve svém rozhodnutí tuto rekvalifikaci absolvovat a věnovat se do budoucna zvolené
profesi. Bylo ale zřejmé, že na základě sebezkušenostního a sebepoznávacího procesu, kterým
mapování kompetencí je, část účastníků zvolí i jiné budoucí směřování, což se také v průběhu kurzu
potvrdilo a od začátku bylo záměrem projektu.
Profesní profily absolventů/abosloventek: http://mistoprome.weebly.com/profesniacuteportfolia.html
Více o použitých rozvojových metodách v projektu naleznete na www.spiralis.cz a
http://mistoprome.weebly.com .
Lidé ve složité životní situaci se projektu mohli zúčastnit bezplatně díky jeho financování z Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Praha – Adaptabilita „Praha a EU: Investujeme do vaší
budoucnosti“.

