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Moravskoslezský kraj podporuje vzdělávání mládeže z dětských domovů a sociálně slabých rodin

Regionální podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin
z Moravskoslezského kraje probíhá od března do konce června letošního roku v Ostravě. Patnáct
mladých účastníků se v něm od úspěšných manažerů a podnikatelů učí, jak si sestavit osobní plán
a pracovat na svém osobnostním rozvoji.

„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty,
které nemohly získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít
otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že
mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“ říká Olga Girstlová, výkonná ředitelka
Nadace ZET a spoluzakladatelka Letních podnikatelských kempů a Regionálního podnikatelského
kempu.

Posláním Regionálních podnikatelských kempů je seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými
vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně
pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce
a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání. Program RPK vychází za základních principů Soustavy
řízení Baťa a klade velký důraz na přijmutí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za
udržení zdravých financí v osobním životě a v podnikání. I proto je jeho úvod věnován tématu
finanční gramotnosti.

Účastníci pracují online formou konzultací a jednou měsíčně se schází při osobním workshopu, ze
kterého si odnáší úkoly pro svou další práci. Jejím výsledkem je vytvoření vlastního Osobního
profesního modelu, který mohou účastníci prakticky hned aplikovat do svých životů.  Regionální
podnikatelský kemp je zakončený závěrečnou prezentací jednotlivých projektů účastníků.

Konzultanty a lektory jsou zkušení podnikatelé a manažeři, ale také mladí absolventi Letních
podnikatelských kempů, kteří sdílejí své osobní a profesní zkušenosti a předávají své znalosti formou
prezentací a individuálních konzultací. „Samotné mi pomáhá mluvit s lidmi, kteří jsou jen o pár let
mladší než já a prochází si tím, co mám i já za sebou. Vzdělávání v oblasti osobního a profesního
rozvoje úzce souvisí s tématikou mého projektu, který jsem vloni prezentovala na Letním
podnikatelském kempu. I já se mnohým věcem stále učím, proto beru tuhle příležitost jako spojení
příjemného s užitečným,“ říká Romana Hrdličková, autorka vítězného projektu 6. ročníku LPK.

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z intenzivního Letního podnikatelského kempu
Nadace ZET, jehož sedmý ročník proběhne letos v létě. Za 6 let konání Letních podnikatelských
kempů pomohl tým Nadace ZET více než 50 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek.
Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá
zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny. „Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního
života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít
jim místo v životě. A také novou komunitu a zázemí Nadace ZET. A za to pociťuji nesmírnou radost,
ale také vděk. Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat,
jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém
obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i
vůči našim partnerům. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.

Web: www.letnipodnikatelskykemp.cz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nadace-zet
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