Úspěšně
do života!
KONFERENCE PRO MLÁDEŽ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Konference je jen začátek
V Moravskoslezském kraji je mnoho talentovaných
středoškoláků, kteří mají většinu potřebných
vlastností proto, aby ve svém budoucím kariérním
životě uspěli. Mnohdy jim ale chybí znalosti
k prosazení se na trhu práce.
Právě proto jsme se rozhodli tuto konferenci
uspořádat a zaměřit na kariérní a osobní rozvoj.
Na akci měli studenti příležitost setkat se s lidmi,
kteří se v této problematice orientují a dozvědět
se od nich mnoho užitečných informací a rad
do budoucna.
Stěžejní částí byly workshopy a každý z více než
80 účastníků měl možnost vybrat si dva z oblastí
finanční gramotnosti, studia a práce v zahraničí,
vlastního podnikání, mimoškolních aktivit
či personalistiky.
Ty vedli: Karel Kořený, Petra Vašková, Pavel Linzer,
Stanislav Kursa a Anna Benišová.
Tak velkou konferenci bychom rozhodně
neuspořádali bez partnerů a sponzorů. Proto
děkujeme SVČ Korunka, statutárnímu městu Ostrava
a Moravskoslezskému kraji, který akci finančně
podpořil. Akce se rovněž konala pod záštitou
náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje pro školství, pana Stanislava Folwarczného.

Parlament dětí a mládeže
města Ostravy
Jsme studenti, kteří se nebojí prosazovat své názory,
vize a přesvědčení. Zajímáme se o veřejné dění
v Ostravě a našim cílem je, aby mladí lidé jako my byli
viděni a jejich názory byly brány vážně. Tohoto cíle se
snažíme dosahovat pořádáním nejrůznějších diskuzí
a (nejen) vzdělávacích akcí.
V poslední době jsme uspořádali například
Osudové osmičky, kde jsme diskutovali o událostech
českých dějin minulého století, debatu o dopravě
v Ostravě či velký projekt o komunální politice
zakončený předvolební debatou s kandidáty
na primátora Ostravy.
Aby ti nic z tvorby Parlamentu neuniklo, neváhej
sledovat náš Facebook nebo začni odebírat náš
Newsletter, který vychází každý měsíc.
A pokud tě naše činnost zaujala natolik, že by ses
na ní chtěl/a taky podílet, neváhej nám napsat
a pojď s námi tvořit Ostravu!

Parlament dětí a mládeže města Ostravy
www.pdmmo.cz

WORKSHOP 1 / Personalistika
Lektor: Petra Vašková (vedoucí odborů Controlling a Personalistika
a mzdy ve společnosti Vítkovice Cylinders)
Jak napsat životopis? Jak se obléct na pohovor? Přijít na něj
trošku dřív nebo na čas? Jak vystupovat před personalistou, abych
udělal(a) dojem? Co vyzdvihnout a co si raději nechat pro sebe?
Všechny tyto otázky byly ve workshopu zodpovězeny.
Slovo lektora: Workshop Personalistika byl zaměřen na proces
náboru zaměstnanců ze strany uchazečů o zaměstnání od přípravy
po pracovní pohovor. Na začátku hodinového workshopu jsme
společně s účastníky prošli vzorové životopisy, v nichž účastníci našli
všechny vyskytující se chyby. Poté jsme společně sestavili správně
strukturovaný přehledný životopis v závislosti na míře zkušeností,
dovedností a vzdělání. Významnou část workshopu jsme věnovali také
správné formulaci motivačního dopisu a chybám v jeho zpracování,
které mohou případného nového zaměstnavatele negativně ovlivnit při
výběru zaměstnanců. V poslední části se účastníci dozvěděli, na co si
dát pozor při pracovním pohovoru a jak se na něj správně připravit.

WORKSHOP 2 / Mimoškolní aktivity
Lektor: Pavel Linzer (student VŠ, tajemník spolku Mladí občané,
čestný člen PDMMO a organizátor mnoha akcí pro středoškoláky)
Dá mi škola do života vše potřebné? Nebo je třeba dělat něco
navíc? Pokud ano, tak co? Kde dostanu prostor se seberealizovat?
A jaké nejrůznější organizace mi můžou pomoci v dosažení mých
cílů? Nejen o tom se diskutovalo na workshopu zaměřeném
na mimoškolní aktivity a osobní rozvoj obecně.
Slovo lektora: Období střední a vysoké školy je časem přípravy
na život. Jak už to ale v dnešním světě bývá, vzdělávací systém,
kterým každý z nás projde, nás na něj nepřipraví. Klíčové dovednosti
jako jsou soft skills nebo možnost se specializovat v oblasti, která nás
baví, nenabízí. Bavili jsme se proto o tom, jak je důležité zabývat se
v této době činnostmi, které nám umožní se těmto věcem věnovat
a že už na střední škole se nejen musím učit, ale můžu i aktivně

něco ve společnosti vytvářet a zlepšovat tím jak sebe tak své okolí.
Školou projdou všichni, ale ne všichni jsou na život připraveni a v něm
šťastni. Úspěch tkví v těch věcech, které děláme my, ale nedělají je
ostatní. Jednou z těch důležitých věcí je věnování se „volnočasovým
aktivitám“ a neformálnímu vzdělávání.

WORKSHOP 3 / Vlastní podnikání
Lektor: Stanislav Kursa (student SŠ, zakladatel textilní firmy
BITE clothing brand)
Ve svém workshopu Standa představil účastníkům svůj příběh
od vlastnoručního přebarvení kalhot na černobílo až po spolupráci
s nejrůznějšími influencery, firmami a dalšími podnikateli. Vysvětlil
také fungování své firmy jak po praktické, tak po administrativní
stránce. Někteří účastníci si zkusili představit i svůj podnikatelský
plán, o čemž se vedla rozsáhlá diskuze.
Slovo lektora: Nehleď na věk a podnikej! Základním kamenem je
samozřejmě nápad. Mít originální nápad je skvělé, ale je nám úplně
k ničemu, když ho nedokážeme zrealizovat. Šetři a začni trochu
punkově. Hlavním motorem podnikání je ambice, pracovitost
a trpělivost, ne velký vklad. Začni tvořit od srdce. Vymysli název,
vytvoř logo a hledej cestu, jak můžeš tvou službu vyrábět i nabízet
co nejpřijatelněji a zároveň nejkvalitněji. V předávání své story taky
využij svůj věk, protože mládí rozhodně není nevýhoda. Jdi si za svým
snem, i když tě ostatní odrazují. Z každé špatné zkušenosti si vezmi
ponaučení a posuň se tak dál.

WORKSHOP 4 / Finanční gramotnost
Lektor: Karel Kořený (tvůrce deskové hry Finanční svoboda,
vysokoškolský pedagog, finanční poradce s 30letou praxí v oblasti
osobních financí)
Jak hospodařit s penězi? Jak se stát finančně svobodným? Do čeho
bych měl investovat? Jak si vést svůj vlastní rozpočet? Přesně
na tyto otázky se účastníci dozvěděli odpovědi na workshopu

zaměřujícím se na finanční gramotnost. Finanční gramotnost
není oborem, ve kterém by většina lidí excelovala a to i přesto, že
do styku s penězi přijde v životě úplně každý. Proto je zásadní,
aby se lidé s penězi naučili hospodařit a tím se předešli případným
finančním problémům v budoucnu.
Slovo lektora: Na workshopu Finanční gramotnost jsme diskutovali
o potřebě finančního vzdělání pro mladé lidi. Finanční gramotnost
se v dnešní době stává nedílnou součástí kompetencí mladých lidí.
Zaměřili jsme se na to, co je finanční svoboda a jak jí dosáhnout, jakou
část by si měli lidé odkládat z každého příjmu pro dosažení svých cílů
krátkodobých i dlouhodobých. Středoškoláky zaujalo, že pro dosažení
měsíční renty 10 000 Kč stačí po dobu 40 let měsíčně investovat
1 000 Kč. Účastníci se zajímali také o to, jak vznikají peníze nebo jak
vést rodinný rozpočet.

WORKSHOP 5 / Studium a práce v zahraničí
Lektor: Anna Benišová (studentka SŠ, účastnice mnoha zahraničních
pobytů, zkušenosti se studiem v Německu)
Jaké jsou projekty pro studenty s možností vyjet do zahraničí? Kde
je hledat? Existuje nějaký souhrnný portál příležitostí v zahraničí?
A jak najít informace o vysněné škole? I o tom mluvila lektorka
v tomto workshopu.
Slovo lektora: Workshop začal seznamovací aktivitou. Poté jsem již
začala představovat jednotlivé příležitosti, projekty a aktivity, které
se v dnešní době nabízejí a kterých se mladí lidé mohou zúčastnit.
Z celého výčtu bych zmínila např. Erasmus+ nebo Mezinárodní cenu
vévody z Edinburghu. U práce v zahraničí stojí za zmínku evropský
portál příležitostí a práce Eures, kde můžete najít inzeráty na pracovní
pozice ze všech členských států evropské unie, a také práva
a podmínky u jednotlivých zemí. Dále jsme si povídali o evropském
životopise Europass, který si můžete zdarma udělat na stejnojmenné
webové stránce, k tomu tam ještě naleznete další tipy, co se práce
týče. Nakonec jsme se přesunuli ke studiu v zahraničí, kde jsem
zmiňovala jednotlivá stipendia a jak hledat užitečné informace o škole,
na které bych chtěla studovat. V závěru byl vyhrazen čas na další
případné otázky, které nebyly položeny v průběhu.

Závěrečné zhodnocení
Na závěr celé konference proběhlo hlasování všech
přítomných účastníků. Toto hlasování mělo sloužit
především k tomu, abychom zjistili, jestli se středoškoláci
na akci dozvěděli nové a užitečné informace.
Otázek bylo celkem 10 a účastníci hlasovali
prostřednictvím zelených a červených kartiček. Zelená
karta znamenala pozitivní odpověď, červená poté
negativní. Ke každému workshopu se vztahovaly 2 dotazy,
které měly za úkol zjistit, jestli se zúčastnění dozvěděli
na svých workshopech nové informace.
Bylo opravdu skvělé vidět u všech otázek zelenou většinu,
která znamenala, že valná část středoškoláků
si z konference něco odnese.
Účastníci také vyplňovali zpětnovazebné dotazníky,
kde měli možnost zhodnotit workshopy, kterých se
zúčastnili. Nejlépe v tomto ohledu dopadl workshop
zabývající se studiem a prací v zahraničí, který od všech
obdržel známku 1. Ostatní workshopy byly také pozitivně
hodnoceny, jelikož nejnižší udělenou známkou byla trojka
a to jen v minimech případů.
Ze závěrečného výstupu lze tedy usoudit, že krajská
konference pomohla většině zúčastněným získat nové
vědomosti a informace potřebné k jejich osobnímu
a kariérnímu růstu. A to přesně byla naše prvotní vize
celého projektu. Proto si dovolujeme krajskou
konferenci prohlásit za úspěšnou.

TENTO PROJEKT
BYL USKUTEČNĚN POD ZÁŠTITOU
A ZA FINANČNÍ PODPORY

AKCE BYLA ZORGANIZOVÁNA

AKCI PODPOŘILO

www.pdmmo.cz
www.svc-korunka.cz

