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ÚVODNÍK
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Dostává se Vám do ruky již 6. číslo bulletinu CELSUZ-IN, které vydává Centrum pro lidi sociálně
znevýhodněné – CELSUZ Diecézní charity Brno.
Tentokrát jsme se při výběru témat článků zaměřili na novinky v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání.
V tomto čísle se tak mimo jiné můžete dočíst o novém systému rozvoje zvaném Systém C-HQ, získat pár
tipů jak ušetřit ve svém rodinném rozpočtu nebo jak vylepšit svůj životopis.
I nadále se těšíme na Vaše ohlasy, náměty a připomínky na mailu veronika.kollarova@charita.cz. Navštívit
můžete i náš web www.celsuz.cz, kde postupně všechny články ze všech čísel přidáváme a Vy je tak
můžete snadno doporučit svým přátelům prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook). Kromě toho se
na webu můžete přihlásit k pravidelnému odběru bulletinu, který Vám tak bude každé 3 měsíce chodit
v elektronické formě přímo do Vaší emailové schránky.
Za celý CELSUZ a všechny jeho pracovníky Vám přeji pohodový podzim a doufám, že Vám jej zpříjemní i
čtení našeho bulletinu.
Veronika Kollárová
Koordinátorka PR a komunikace
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CELSUZ SE PŘEDSTAVUJE
Jak pomáhá Celsuz – Psychologické poradenství a psychoterapie
“Každý někdy potřebuje pomoc”
Jednou ze součástí Celsuzu je také psychologické poradenství. Zajímá vás co to je
a jak vám může pomoci?
Psycholog je citlivým průvodcem vaším vnitřním světem a plně respektuje vaši
svobodnou vůli. Pomáhá pochopit příčiny stávajícího stavu duše. Nabízí pomocnou
ruku na cestě za uzdravením, nebo docílením stavu klidu a spokojenosti. Aktivuje
váš vlastní potenciál a vede ho směrem k růstu osobnosti. Vše vyřčené zůstává
pouze mezi vámi dvěmi.
Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem je cestou k postupnému odhalení
příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Rozšířuje
sféru osobních možností, kladně ovlivňuje to, jak se cítíme a co děláme.
Pokud se nacházíte v těžké životní situaci a nevíte, jak ji řešit, může být psychologické poradenství jednou
z možností. Více informací o psychologickém poradenství Celsuz vám rádi poskytnou naši pracovníci.
Veronika Kollárová

CO JSME SE DOZVĚDĚLI NOVÉHO
Součástí naší práce je také snaha nalézat nové a ne tolik prošlapané cestičky rozvoje
lidského potenciálu. Slyšeli jste například o metodě zvané Systém C-HQ (SCHweizerische
Qualifikationprogramm zur Berufslaufbahn, zkratka čtená anglicky jako „sí ejč kjů“)?
Jedná se o systém rozvoje osobnosti, který je odlišný od jiných přístupů (koučování apod.) v tom, že neřeší
budoucí cíl (výkon), ale snaží se zmapovat, co vlastně člověk umí, v čem je dobrý. Mapování nezahrnuje
jen absolvovaná školení, získané certifikáty a osvědčení, ale také životní pozitivní i negativní zkušenosti.
Tyto zkušeností každého z nás mohou i bez certifikátu utužit a posunout mnohem dále, než jakýkoliv
kurz. Snahou metody C-HQ je, aby si každý mohl uvědomit, co umí, na čem může stavět a toto poznání
měl šanci dále rozvíjet. Prakticky je tedy metodu možno použít ve třech oblastech:
1.
2.
3.

Poradenství další profesní dráhy mladým lidem, příprava na odborné vzdělávání
Kariérové plánování, kariérová orientace nebo přesměrování
Podklad a příprava pro uznání nabytých vědomostí a zkušeností mimo běžný formální systém
vzdělávání

Metoda pracuje nejen obvyklým systémem vztahu a vyptávání lektor (kouč) a klient, využívá také
technik malování, psaní, koláže, pracuje se zpětnou vazbou – porovnává to, jak se vidíme my a jak
nás vidí ostatní, pracuje se sebehodnocením a sebepoznáním.Tak jako jiné metody ani tato není
samozřejmě všeléčivá a vševědoucí, ale s doplněním dalších vhodných nástrojů patří mezi moderní
nástroje při pomoci ve vlastním rozvoji a práci na budoucím osobním i kariérovém směřování.
Pokud se chcete o metodě dozvědět více, zkuste navštívit stránky centra Euroguidance (http://www.
euroguidance.cz/cz/) sekci Články a kariérové poradenství nebo srpnové číslo zpravodaje Euroguidance,
případně můžeme kontaktovat Silvii Pýchovou (silvie.pychova@gmail.com) z Centra kompetencí, které
Systém C-HQ propaguje v naší republice.
Radek Vaníček
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CO DĚLAT KDYŽ...
...SE CHCI CHOVAT FINANČNĚ ZODPOVĚDNĚ
1.
Zmapujte svou finanční situaci
Zaznamenejte si stav svého rodinného rozpočtu na papír či do PC (např. v programu Excel). Rozdělte
si svůj rodinný rozpočet do dvou sloupců - PŘÍJMY a VÝDAJE. Vcelku snadno Vám půjde vyplňování
údajů o pravidelných platbách (zálohy na energie, platba za podnájem, splátky úvěrů apod.),
problematičtějšími položkami bývají oblečení, jídlo, návštěvy restaurací, kin, mimořádné nákupy apod.
V takovém případě je nejlepší sledovat a zapisovat po určité období (1 - 2 měsíce) všechny své výdaje.
2.
Porovnejte příjmy a výdaje
Sečtěte sloupec výdajů a sloupec příjmů. Výsledky porovnejte. V případě, že na straně výdajů najdete
vyšší číslo než na straně příjmů, máte velký problém. Zamyslete se nad svým životním stylem a položte si
následující otázky: „Žiji tak, jak to odpovídá mým možnostem? Nežiji si nad své poměry?“ Řekl bych, že toto
je klíčová otázka. Lidé si často myslí, že „mají právo“ žít na stejné úrovni jako lidé kolem nich. Ale pravda
je taková, že nějaké nároky nebo právo nemají v našem uvažování o financích co dělat. My se musíme
rozhodovat pouze na základě našich skutečných finančních možností. Jestliže tedy utrácíte víc než na
co máte, uvažujete o svých financích špatně. Je-li Váš rozpočet plus minus vyrovnaný, je to vcelku dobrá
zpráva. Ale dokud nebude Váš rozpočet přebytkový, není důvod k oslavám. Zní to možná neuvěřitelně,
ale to, zda Váš rozpočet bude či nebude přebytkový, nesouvisí ani tak s velikostí Vašeho příjmu, ale
daleko víc s tím, jak jste schopni přizpůsobit svoje výdaje Vašim aktuálním finančním možnostem.
3.
Zamyslete se, kde můžete ušetřit
Projděte si jednotlivé položky výdajové strany a označte jednou barvou ty, které jsou nezbytně nutné a
jinou barvou ty, které si můžete odepřít. Výdaje, u kterých zjistíte, že je nezbytně nutně nepotřebujete,
omezte či se jich vzdejte. V případě, že úspora na těchto výdajích stále nestačí k zalepení děr ve vašem
rozpočtu, věnujte svoji pozornost výdajům nezbytným. Zdá se sice, že když se jedná o nezbytné
výdaje, nelze na nich nic ušetřit, ale není to úplně pravda. Nemůžete je sice (pravděpodobně) ze
svého života zcela vymazat, ale téměř jistě je ve Vašich silách snížit částku, kterou za ně pravidelně
utrácíte. Položte si tyto otázky: „Opravdu musím utrácet za jídlo tak vysokou částku? Jak bych ji
mohl snížit? Je v mé situaci nezbytné utrácet měsíčně takovou částku za oblečení? Nemohl bych na
tom nějak ušetřit?“ Takto můžete pokračovat v kladení si dalších otázek a hledání možných úspor.
4.
Zvykněte si odkládat část svého příjmu
Jedno ze zlatých pravidel ze světa financí říká, že bychom si měli odkládat alespoň 10% ze
svého příjmu (ať je příjem jakkoli velký). Finanční poradci tvrdí, že bez 10% peněz z našeho
měsíčního rozpočtu jsme schopni se obejít. Zároveň je to částka, kterou má smysl odkládat.
5.
Vytvořte si železnou rezervu
Pokud jste si již zvykli odkládat ze svého příjmu alespoň 10%, využijte tyto peníze a vytvořte si železnou
rezervu pro případ, kdy by Vás postihla nepřízeň osudu, a vy se dostali do obtížné finanční situace.
Rezerva by měla být v ideálním případě tak velká, aby Vám pokryla výpadek příjmu minimálně na
dobu 6 měsíců. Teprve po vybudování železné rezervy můžete začít uvažovat o spoření a investicích.
Jan Kozák

Doporučená literatura:
George S. Clason - Nejbohatší muž v Babylónu
Miloš Filip - Osobní a rodinné bohatství
Robert T. Kiyosaki - Bohatý táta, chudý táta
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SKARTA
Součástí sociální reformy, která odstartovala v lednu 2012 je i jednotný systém výplaty sociálních dávek.
Se zpožděním tak Ministerstvo práce a sociálních věcí zavádí tzv. sKartu, která je určena pro všechny,
kteří pobírají od státu finanční pomoc v podobě nepojistných sociálních dávek.
Kartu tedy dostanou příjemci rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti dávek v hmotné
nouzi, příspěvku na bydlení či podpor pro zdravotně postižené. Prostřednictvím sKarty budou vypláceny
pravidelné i jednorázové dávky kromě důchodů a nemocenské.
O sKartu není třeba zvlášť žádat, automaticky vám ji vystaví úřad práce, jestliže jste oprávněni pobírat
některou z výše uvedených sociálních dávek. Je potřeba si ji vyzvednout na úřadu práce (ÚP) osobně po
obdržení dopisu s výzvou k vyzvednutí. Ačkoliv zavedení sKarty doprovází řada problémů, pojďme se
podrobněji podívat, k čemu vlastně slouží a jak funguje.
sKarta má tři základní funkce: identifikační, platební a autentizační. Identifikační funkcí se rozumí to,
že sKartou se budou příjemci prokazovat při jednání s ÚP. Navíc bude „na kartu“ její držitel dostávat i
oznámení a zprávy z ÚP, které mu dosud chodilo poštou. Přečíst si je bude moci buď na webu, který byl
ke kartě zřízen (www.skontakt.cz) nebo přímo na obrazovce bankomatu. Zdravotně postižení budou
mít na kartě i svou fotografii a v jejich případě sKarta nahradí dosavadní průkazy ZTP .
Platební funkce karty umožní příjemci čerpat samotnou dávku a to dvěma způsoby. Buď si peníze vybere
z bankomatu, nebo kartou může platit přímo v obchodě. Obchody, ve kterých lze platit sKartou poznáte
podle nálepky Maestro, kterou většina z nich má už na dveřích. Peníze na sKartě bude také možné
převést na svůj vlastní účet, přičemž jeden převod v měsíci bude bezplatný.
Autentizační funkce umožní mít z domova - prostřednictvím internetu - přehled o čerpaných sociálních
dávkách.
sKarta se bude vydávat s ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz
TP, ZTP či ZTP/ P. sKarty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují
na bankovní karty, budou tedy obsahovat stejné ochranné prvky i identifikační údaje vlastníka jako
běžné karty. Podobný systém již zavedla a využívá řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie,
Finsko a další, mimo EU třeba také USA.
Další informace o sKartě se dozvíte na webu www.skontakt.cz nebo http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
Veronika Kollárová

Podpořte nás!
Pokud chcete podpořit centrum CELSUZ a pomoc lidem v nouzi, můžete tak učinit
odesláním dárcovské zprávy DMS DCHB na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, CELSUZ
obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
Nyní můžete přispívat na činnost centra CELSUZ pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DCHB na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč.

Děkujeme!
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CIZINCI A ZAMĚSTNÁNÍ
Cizinci, kteří přijdou do České republiky, mají dvě možnosti jak pracovat. Buď jako
zaměstnanci v nějaké firmě či instituci nebo samostatně podnikat jako osoba samostatně
výdělečně činná (OSVČ). Co je potřeba k tomu, aby byl cizinec u nás zaměstnán legálně?
Pokud má cizinec povolení k trvalému pobytu, nepotřebuje žádné další speciální povolení k tomu,
aby mohl podepsat pracovní smlouvu. Když ho ale nemá, musí mít jiné platné povolení k pobytu a
vyřídit si „povolení k zaměstnání“. Žádost o toto povolení se podává písemně na úřadu práce
(ÚP) v místě potenciálního zaměstnání a je nutné mít potvrzení od zaměstnavatele („vyjádření
zaměstnavatele“) a doložit svou odbornou způsobilost. O vydání pracovního povolení rozhoduje
ÚP individuálně a platí vždy na konkrétní pracovní místo. Jedna osoba však může mít více
pracovních povolení a vykonávat tedy více pracovních pozic najednou. Je důležité hlídat si platnost
pracovního povolení a o jeho případné prodloužení zažádat nejpozději 30 dnů před vypršením.
Pracovní povolení nepotřebují cizinci, kteří získali povolení k trvalému pobytu, občané EU a jejich rodinní
příslušníci, azylanti, cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, žáci a studenti
– absolventi českých škol.
Kromě pracovního povolení mohou cizinci pracovat v ČR legálně na základě zelené nebo modré
karty. Obě tyto karty slučují povolení k pobytu i pracovní povolení. Zelená karta je vydána cizinci,
který přijde do ČR za účelem zaměstnání na pracovní pozici, která je vedena v registru Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV) a splní požadované vzdělání a odbornou způsobilost pro tuto pozici.
Žádost o vydání zelené karty podává cizinec na zastupitelském úřadu ČR ve své zemi původu (pouze
v některých případech je možné o zelenou kartu požádat až na území ČR). Modrá karta funguje
také jako pracovní povolení a povolení k pobytu v jednom, ale je vydávána cizincům, kteří budou v
ČR zaměstnáni na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (tedy ukončené vysokoškolské nebo vyšší
odborné vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky). Cizinci o ni žádají na zastupitelském úřadě ČR ve své
zemi původu a musí doložit pracovní smlouvu na nejméně 1 rok a doklady potvrzující kvalifikaci.
Eva Bělocká

RECEPT Z DÍLNY SVĚTOVÉ KUCHYNĚ:
Tentokrát s Dílnou světové kuchyně nahlédneme pod pokličku oblíbené
arménské pouchoutky jménem Kebab.
Potřebujeme:
1/2 kg mletého hovězího masa
1/2 kg mletého vepřového masa
200 g cibule
2-3 stroužky česneku (podle chuti)
čerstvé bylinky: petržel, kopr, koriandr, celerová nať, bazalka (lze nahradit
sušenými)

Cibuli nakrájíma najemno a poté všechny ingredience smícháme. Dobře směs propracujeme rukama. Ze
směsi tvarujeme válečky a ty klademe na plech lehce potřený olejem. Můžeme je bez obav dávat těsně
vedle sebe. pečeme při teplotě 220 °C alespoň 30 minut. V případě potřeby můžeme v průběhu pečení
obrátit. Dobrou chuť!
Eva Bělocká

5

www.celsuz.cz

ŽIVOTOPIS
V minulých číslech jsme se již o životopisech zmiňovali. Psali jsme o tom, jak se připravit, než se životopis
začne psát. Dále jsme se zmínili o tom jak vůbec životopis psát. Naposledy jsme se věnovali způsobům
zpracování životopisu a zde i uvedli příklad z praxe. V tomto duchu chceme i nadále pokračovat a
podrobněji rozdělit životopis na pomyslné oddíly a v každém z nich přinést praktické ukázky, rady a tipy.
Takže to vezmeme podrobněji a popořádku. Náš dnešní díl seriálu se bude věnovat hlavičce životopisu.
Pokusíme se vám co nejvíce přiblížit, co hlavička životopisu je a jaké máme zkušenosti s tím, jak a co do
ní psát.
Kreativitě se v grafickém zpracování životopisu meze klást nemusí. Vždy by však měla fungovat pravidla
přehlednosti, funkčnosti. Hlavička v tomto ohledu bývá zpravidla nahoře první strany životopisu.
Obsahuje kontaktní a osobní údaje.
Co by měl čtenář v hlavičce najít:
• Vaše jméno a příjmení, případně titul – doporučujeme zvýraznit nebo uvést větším písmem
oproti jinému textu
• Telefon a email – důležité je uvést funkční telefonní číslo, na které se Vám případný zaměstnavatel
dovolá. Emailové uživatelské jméno by nemělo byt neformální, ale nejlépe by to měla být složenina
Vašeho jména a příjmení (milan.novak@..., m.novak@..., mil.novak@..., apod.)
Další údaje bývají již méně důležité, než výše dvě uvedené:
• Adresa – na kterou Vám lze případně zaslat písemná odpověď. Pozor, v případě, že byste nechtěli
tento údaj uvést, nemusíte. Většina komunikace při hledání práce se dnes týká emailu a telefonu.
Takže pokud to nevyplývá přímo ze zadání inzerátu, nemusíte svoji adresu bydliště uvádět.
• Datum narození – neuvádějte kolik je Vám let, to je údaj, který se v čase oproti Vašemu datu
narození mění. Zaměstnavatelům jde zejména o zařazení uchazeče do věkové skupiny, nikoliv
zjišťování přesného věku. Má se za to, že člověk, který nechce tento údaj sám uvést, si myslí, že jeho
věk je nežádoucí. Tím se vlastně podílí na vytváření představy nezájmu o jeho věkovou skupinu.
• Rodinný stav – doporučuje se uvádět v případě, jste-li sezdaní nebo svobodní (může mít pozitivní
dopad na Vaši prezentaci).
Příklad „klasického“ zpracování hlavičky v životopisu:

ŽIVOTOPIS
Antonín Novák
Tel.:			

600 700 900

Email:			

antonin.novak@email.cz

Dat. narození:

17.7.1962		
Libor Třeška
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NÁPADY Z TVOŘIVÉ DÍLNY
V této tvořivé dílně si vyrobíme jednoduchou technikou obrázek z podzimních listů. Tato technika se
jmenuje frotáž a možná jste ji už někdy dělali ve škole.
Potřeby a pomůcky
Měkké voskové pastely, vodové nebo anilinové barvy, listy s výraznou
strukturou, 1 tvrdý bílý, nebo barevný výkres a 1 měkký kancelářský
papír, libovolný dřevěný rámeček.
Pracovní postup
1. připravíme si listy tak, aby struktura
listů směřovala nahoru. Přiložíme měkký
papír a opačnou, rovnou stranou voskového pastelu, opatrně vybarvujeme plochu papíru nad listem, až se začne objevovat barevná struktura
listu.
2.
Postupně takto „omalujeme“ všechny listy, které chceme mít
na obrázku. Používáme raději tmavší voskové pastely, můžeme střídat
barvy.
3. Vezmeme štětec a vodové barvy a
postupně zatřeme celý obrázek různými
odstíny žluté, oranžové, okrové a zelené. Voskový obrázek tím hezky zvýrazníme a získáme pěkné, barevné pozadí. Obrázek necháme
uschnout, pokud je po uschnutí pokroucený, můžeme opatrně zažehlit z
rubové strany žehličkou na nejnižší teplotu.
4.
Z tvrdého papíru (bílého nebo barevného) vystřihněte jednoduchou
paspartu do vašeho připraveného rámečku a na hotové frotáži vyhledejte
nejhezčí motiv. Přiložte paspartu obkreslete ji a obrázek vystřihněte.
5. Do rámečku vložte připravenou paspartu, potom obrázek a rámeček
uzavřete.
Do frotáže se můžete pustit sami, pokud však máte menší děti, určitě
se rády připojí ke společnému tvoření. Použitá technika je jednoduchá,
zábavná a získáte hezký obrázek do vašeho bytu.
Hana Formánková
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VAŠE CELSUZ KNIHOVNA
Také ve vás podzim vyvolává touhu zalézt si pod peřinu s teplým čajem a dobrou knížkou? Chtěli byste
se dozvědět víc o odborných tématech z oblasti psychologie, mezilidských vztahů nebo si rozšířit své
jazykové dovednosti? Pak právě vás může zaujmout nabídka naší knihovny.
Knihovna Celsuz nabízí přístup k odborné a inspirativní literatuře, která
slouží ke zvyšování znalostí a dovedností potřebných k uplatnění na trhu
práce. Kromě odborné a populární literatury nabízí knihovna k zapůjčení
také výukové počítačové programy.
Knihy je možné si zapůjčit a číst přímo v knihovně, a to vždy v pondělí (od
13 do 16 hod) a středu (od 9 hod do 12 hod). Zájemci si mohou vybranou
knihu vypůjčit také k domácímu čtení. V tomto případě však platí, že je
možné si vypůjčit vždy jen jednu knihu oproti sto korunové záloze, která
je vyplacena zpět při vrácení knížky. Knížku je nutné vrátit do 1 měsíce.
Do knihovny má přístup každý klient Celsuzu a k jejímu využívání není
potřeba zakázkový list.
V knihovně je k dispozici seznam dostupných knih. Pokud si nebudete vědět rady, kterou knížku si vybrat,
obraťte se na odpovědného pacovníka knihovny. Rád vám s výběrem poradí. Přejeme mnoho zábavného
a inspirativního čtení.
Veronika Kollárová

CELSUZ-IN vydává Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné Diecézní charity Brno.
6. číslo vychází 1.11.2012
Kontakt: CELSUZ, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel: 538 700 950, 739 389 111,
mail: celsuz.dchbrno@charita.cz, web: www.celsuz.cz
Své náměty a připomínky pište na veronika.kollarova@charita.cz a radek.vanicek@charita.cz.
Služba Celsuz - Sociální rehabilitace je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního progarmu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Celsuz - Služby pro ciznice v rámci projektu “Jihomoravské regionální
centrum na podporu integrace cizinců 2012”. Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2011-02).
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