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O čem budeme mluvit

• Krátké představení našich programů + 

trocha statistiky

• Geneze pracovního poradenství v TK 

a DP Magdaléna

• Současný stav pracovního

poradenství na Chrpě a v CASu

• Inspirace z Edinburgu



Naše programy
CAS ADVAITA

Program ambulantního 

poradenství

Individuální poradenství 

+ skupiny – celé 

spektrum závislostí

Doléčovací program 

Individuální poradenství

+ skupiny

Chráněné bydlení (10 

osob + 1 máma s 

dítětem)

CHRPA 

MAGDALÉNA



Trocha statistiky 2014
ADVAITA

Doléčovacím programem

(rezidenční a ambulantní) 

prošlo 43 klientů

●29 Pervitin

●8 alkohol

●4 opiáty

●1 léky

●1 gambling

●2 z nich má duální dg.

Průměrný věk: 32 let

CHRPA MAGDALÉNA

Jobkoučingem (služba

NP CHRPA) prošlo 43

klientů

33 klientů v rámci dc

10 klientů z jiných služeb

Magdalény

●29 Pervitin

●4 alkohol

●7 opiáty

●2 THC, 1 léky

●6 z nich má duální dg.

Průměrný věk:  30 let



Trocha statistiky 2014
ADVAITA

Doléčovacím programem

(rezidenční a ambulantní) 

prošlo 43 klientů

●17 ZŠ

●13 vyučeno bez maturity

●12 SŠ

●1 VŠ

CHRPA MAGDALÉNA

Jobkoučingem (služba

NP CHRPA) prošlo 43

klientů

●5 ZŠ

●12 vyučeno bez maturity

●22 SŠ

●2 VŠ



Trocha statistiky 2014
ADVAITA

Doléčovacím programem

(rezidenční a ambulantní) 

prošlo 43 klientů

●14 VTOS

●5 podmínka

●24 bez trestního stíhání

CHRPA MAGDALÉNA

Jobkoučingem (služba

NP CHRPA) prošlo 43

klientů

●14 VTOS

●6 podmínka

●23 bez trestního stíhání



Trocha statistiky 2014
ADVAITA

Doléčovacím programem

(rezidenční a ambulantní) 

prošlo 43 klientů

Rekvalifikace: 1 klientka

●pracovnice v soc. 

službách

CHRPA MAGDALÉNA

Jobkoučingem (služba

NP CHRPA) prošlo 43

klientů

Rekvalifikace: 16 klientů

●3 pracovníci v 

sociálních službách

●3 sanitáři

●4 řidiči VZV

●1 truhlář, floristka, 

fitness trenér, kuchař, 

módní stylistka



Trocha statistiky 2014
ADVAITA

●29 dělnická profese ve

fabrice

●4 administrativa (call 

centrum, stavebniny, 

projekty)

●3 řemeslo (2 truhláři, 1 

automechanik)

●3 pomáhající profese

(pečovatelka, sanitář, lékař)

●1 osvč, kuchařka, 

plavčík, číšník

CHRPA MAGDALÉNA
●15 služby (kuchař, 

ostraha, floristka, steward, 

zootechnik, fitness trenér)

●6 skladník s VZV

●3 řemeslo (automechanik, 

tatér, čalouník)

●6 pomáhající profese

(pečovatelka, sanitář, 

pracovník v sociálních

službách)

●5 administrativa (IT 

specialista, backoffice

manager, operátor, celník)



Shrnutí - Advaita
● Jen 4 klienti-uživatelé Pervitinu měli maturitu

● Klienti-uživatelé Pervitinu + opiátů – mají malou či

žádnou pracovní zkušenost

● Klienti-uživatelé Pervitinu + opiátů – byli častěji 

trestně stíháni = nemají čistý trestní rejstřík

● Pouze 1 klientka absolvovala rekvalifikaci

● Všichni klienti zaměstnaní v dělnických profesích jsou 

zaměstnáni přes pracovní agenturu

● Většina klientů má v Liberci práci do 3 týdnů

● Není problém záznam v TR (v dělnických profesích a

přes agenturu)



Shrnutí - Magdaléna

● 14 klientů-uživatelů Pervitinu má SŠ vzdělání

● Klienti-uživatelé Pervitinu + opiátů – mají malou či

žádnou pracovní zkušenost

● Klienti-uživatelé Pervitinu + opiátů – byli častěji 

trestně stíháni = nemají čistý trestní rejstřík

● 16 rekvalifikací vedlo ke změně profese

● Jobkoučing pomáhá získat smysluplné zaměstnání

● Většina klientů sežene vytipovanou práci do 2 

měsíců (finanční situaci řeší brigádou)

● záznam v TR není problém x klienti si stále myslí

opak



Geneze
pracovního poradenství na Magdaléně

⦿Od r. 2010 v TK Magdaléna
● Pro klienty velmi stresová situace, kterou se styděli

sdílet, často to odkládali, nebyli úspěšní (mj. kvůli

CV), vymlouvali se, lhali, často se stavěli do role 

schopnějších…

● V TK – tématické skupiny pro 2. a 3. fáze – pět

setkání pro uzavřenou skupinu klientů (Jakou práci

chci? CV. Kde práci najít? Pohovor. Zákonný rámec.)

● Učil jsem se za pochodu (Formika a Asistence, 

kurz…)



Geneze
pracovního poradenství na Magdaléně

⦿Na CHRPĚ
●Pracovní místa na zkoušku (zahrada, truhlárna)

●Individuální poradenství (limity skupiny) –

„jobkoučing“ a testování (DVP, SVF…)

●Pracovní sněm (strukturovaná hodnotící skupina pro 

klienty pracující v truhlárně a zahradnictví 1x za 14 

dní)

●Rekvalifikace (peníze na rekvalifikace až 10 000kč na 

klienta)

●PC kurz (zhynul na úbytě)



Kazuistika - jobkoučing

Klient Petr

„Hledat práci někdy sakra trvá...jak se učí

jobkoučing v procesu s klientem.“



Co jsem se naučila?
• hledání práce je důležitá činnost a je třeba být

velmi precizní

• maličkosti (zavolej mi, jak jsi dopadl) jsou důležité

• kontrola x podpora

• z lotra sanitářem...změna je možná

• práce s detailem

• někdy pracovní sny mohou dojít naplnění jinde -

volný čas, dobrovolnictví, studium

• některé dovednosti z jiných oblastí se dají převést

do pracovních - např. péče o dítě vyžaduje dobrou

organizaci času, hokejista asi bude zaměřený na

výkon



Současnost v Magdaléně

• Jobkouč není garantem klienta

• Jobkoučing je individuálním intenzivním provázením při

procesu hledání práce

• Jobkoučing pro všechny klienty v programu povinně

• Jobkoučing - služba pro klienty TK a další indikované

klienty

• DVP - základní nástroj mapování pracovní oblasti, též

pro výběr rekvalifikace



Současnost v Advaitě

• Individuální poradenství ne jobkoučing tj. spíše 

jednorázově – nejčastěji pomoc s CV

• Poradenství se řídí zakázkou klienta

• Jeden běh tématických skupin v TK Nová ves

• Výjimečně testování (DVP) – 3 kl za 2 roky

• Přepracovaný manuál z Olomouce



Kudy dál v Magdaléně

Najít smysluplnou práci je důležité
• Vzdělávání v pracovním poradenství pro jobkouče

• Jobkouč a jeho propojení s garantem společně na

cestě i v cíli

• Rekvalifikace - musíme na ně sehnat peníze

• Jobkoučing pro větší spektrum klientů - pracovní

agentura???

• Zresuscitovat PC kurz – s počítačovou gramotností 

jsou klienti často „na štíru“

• Oprášit ztracené skupinové aktivity (např. nácvik 

pohovorů s natáčením na kameru…)



Kudy dál v Advaitě

část klientů nemění práci, i když v ní nejsou 

spokojeni
• Rekvalifikace

• Prolomit prokletí pracovních agentur

• Víc pracovního poradenství?

• Job kluby v TK?

• Více testování?

• Nechat to, jak to je? 

• Je pracovní poradenství vůbec potřeba?



Inspirace z Edinburgu



Děkujeme za pozornost!
Markéta Dolejší z Magdalény

Jakub Kabíček z Advaity
dolejsi@magdalena-ops.cz
kabicek@advaitaliberec.cz
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