
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

po 3 měsících Vám opět přinášíme novinky z Centra Kašpar. V druhém čísle našeho 

zpravodaje se dočtete o všem, co jsme připravili během prázdnin pro klienty a klientky na rok 

2015/2016. Přinášíme reportáž z výletu, kterým jsme poděkovali dárcům, dobrovolnicím a 

příznivcům. Dočtete se o naší nové soutěži Natoč film a dej (si) příležitost! 

A nejdůležitější na závěr: Děkujeme Vám všem, kteří jste pomáhali v minulém roce. Díky 

vašemu daru a podpoře zmůžeme mnoho. Těším se na další rok s Vámi. 

Jana Matyášová 

Výlet s Červenou Karkulkou  

 

13. červen přinesl letní počasí. Horka jsme se nezalekli a vyrazili jsme společně unavit nejen 

svoje těla, ale i děti. Vystoupali jsme na nedalekou rozhlednu Císařský kámen. Pochod se nesl 

v pohádkovém duchu. Během cesty si děti vyzkoušely znalost Červené Karkulky, ale i to, jaké 

suroviny se přidávají do bábovky a jak se správně chovat v lese, abychom se vyvarovali 

setkání se zlým vlkem.  Karkulku jsme sice nepotkali, ale zato pro nás v lese připravila 

tradiční občerstvení  - bábovku, víno a kávičku.  

Poděkovala tak všem, kteří nás podporují! I my se připojujeme s velkým díky a těšíme 

se zase za rok!  

Připravujeme pro Vás: 
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Pro firmy, školy i jednotlivce máme připravené kurzy zaměřené nejen na problematiku na 

trhu práce, ale i na rovné příležitosti a měkké dovednosti. Připraveny jsou i naše tradiční 

rekvalifikační kurzy, které Vám může proplatit Úřad práce. 

Firmám nabízíme netradiční benefit – hlídánky -  hlídaní dětí a asistenci členovi rodiny, 

trochu jiný teambulding, nebo sociální audit. 

Kancelář a dítě pod jednou střechou je naše nová služba pro ty, kteří chtějí využít naši 

kancelář s hlídáním dítěte. 

Po prázdninách opět otevíráme poradnu tak, jak ji znáte z minulých let. Klientům a 

klientkám nad 50 let se bude věnovat externí poradkyně, která zažila na vlastní kůži hledání 

práce v tomto věku. 

Naše nová poradkyně Simona Zemanová Vám pomůže při hledání práce, při sestavování 

životopisu nebo audio portfolia, nebo s Vámi projde testem pracovní diagnostiky. 

Aktuální nabídku služeb sledujte na našem webu.  

 

V Centru Kašpar pracuju od roku 2012. K personálnímu poradenství mě přivedla touha 

pomáhat lidem. Věřím, že budu dobrou ‚průvodkyní‘ na cestě k vysněnému zaměstnání. Mým 

krédem je: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody … Těším se na Vás.“ 

Vaše Simona  

  

Natoč film a (dej) si příležitost 

Připravili jsme soutěž pro mladé lidi. Dáváme jim prostor, kde mohou prezentovat svůj 

pohled na společnost. Soutěží o možnost natočit si film a odměnu nejméně 15 000 Kč. O 

její přesné výši rozhodnou dárci a dárkyně z řad firem i veřejnosti. Odborná porota vybere 3 

nejlepší náměty, které se promění v krátké filmy. Filmy budou představeny na studentském 

genderovém filmovém festivalu v dubnu 2016. Divácké hlasování během festivalu rozhodne o 

absolutním vítězi soutěže. Více: www.natocfilm.cz 

Jak nám můžete pomoci? 
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Podpořte naši kampaň Ušij tašku a zaměstnej člověka– s taškou od Kašpara na trh práce. 

Ušijte tašku do města, do společnosti nebo na nákup. 

Neumíte šít? Nevadí. Připravili jsme pro Vás šicí dílnu 6.10. od 15. 00 v Centru Kašpar. 

Pošlete nám finanční dar. Vyuzkoušejte nové darovací tlačítko na našem webu. 

Hledáme dobrovolníky! 
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