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Příležitosti na vesnici – jak je využít?

Ester Horáková

„Příležitosti na vesnici“ je název projektu v obci Podbřezí. Trval dva a půl roku a byl finančně podpořen Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Na začátku stála potřeba mateřské školy ve vesnici, která měla být 

prioritou. Nakonec vznikl projekt, který měl podpořit lidi v počátcích podnikání, ve slaďování rodiny a zaměstnání, 

v rovných příležitostech mezi ženami a muži a při hledání zaměstnání.

Místní knihovna se stala zázemím pro nově vznikající poradenské místo, které bylo kompletně vybaveno moderní 

počítačovou technikou a připojením na internet. Vznikla zde také velice kvalitně vybavená knihovnička s odbornou 

literaturou. Knihovna zapůjčila své prostory, aby se zde mohly odehrávat aktivity spojené s projektem. Každý měsíc 

sem dojížděla paní psycholožka, která byla k mání obyvatelům v nelehkých situacích, aby vyslechla nářky 

obyčejných lidí. Stejně tak zde sloužila poradenská firma, která měla za úkol pomoci s účetnictvím, s daněmi nebo 

se založením živnosti. Zájemci si mohli přijít kdykoli v týdnu zapůjčit knížky a vzdělávat se.

Mateřská škola, která ve vesnici při projektu vznikla, již druhým rokem nemohla plně pokrýt zájem rodičů o 

předškolní vzdělávání. Nový směr výuky Montessori měl nejdříve řadu odpůrců, postupem času a s viditelnými 

výsledky se i skeptické názory některých rodičů a prarodičů měnily. Ono dovolit dítěti dělat v mateřské škole věci,

které doma běžně nemůže, a které jsou z pohledu rodiče někdy i nebezpečné, je v Montessori obvyklé. Základem je 

správné vysvětlení postupu práce a soustředění se na konkrétní činnost. Hlavním mottem Montessori mateřské 

školy je „Pomoz mi, abych to zvládl sám“.

Udržitelnost mateřské školy po ukončení projektu je pět let. S výhledem na babyboom, který nyní Podbřezí prožívá, 

by tato podmínka měla být bez větších problémů splněna. Snad k tomu přispěje i  Montessori výuka, která láká 

rodiče i ze vzdálenějších míst okresu.

Další aktivitou v projektu byly semináře. Jedny byly zaměřené na jednotlivce a napomáhaly v počátcích podnikání 

(např. semináře Finanční gramotnost, Psychologie zákazníka, Úvod do managementu); pro cílovou skupinu byly 

zdarma a díky tomu byly i velice hojně navštěvované. Pro firmy a podniky v okolí byly připravené semináře, které 

objasňovaly rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání, a také jak vyjít vstříc zaměstnancům při slaďování rodiny a 

zaměstnání.

Ten, kdo se zúčastnil semináře a měl zájem o skutečnou pomoc při zakládání živnosti, měl příležitost absolvovat 

stáž. Zájemce při této stáži dostal všechny informace, jak se firma zakládá, které dokumenty obstarat a které úřady 

navštívit. Vyzkoušel si skutečný provoz v kanceláři, ale i ve výrobě. Po uplynutí doby stáže se člověk mohl 

rozhodnout, zda se do podnikání pustí, nebo ne - nyní ale již se spoustou vědomostí.

Posledního srpna tohoto roku projekt v Podbřezí skončil, ale neomezené možnosti, jak využít informace, které 

projekt přinesl, zůstávají nadále. Knihovna a spolu s ní i obec jsou bohatší o kvalitní knížky, které jsou k zapůjčení. 

Absolventi aktivit jsou plni informací, jak zvládat různé situace a jak v nich obstát. A paní knihovnice a koordinátorka 

projektu v jedné osobě je bohatší o jednu velkou zkušenost.

I tak se dají využít příležitosti na jedné malé vesnici.
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