
S laskavým svolením pí Ing .Alžběty Troskové, publikováno za účelem šíření dobré praxe při realizaci projektů ve 
spoluprácí se státní správou ČR. ©bohemiaeuplanners/28.8.2015 

 
Vážení přátelé, 
  
píše Vám účastnice projektu Zkušenosti pro Prahu, Ing. A.Trosková (59let). 
V projektu jsem získala dotované pracovní místo a můj pracovní poměr za několik dní končí.  
 
Dovoluji si udělat stručnou sumarizaci a poděkovat Vám za podporu.  
  
U mého nástupu do projektu stála pí Ing. H.Vráželová, která se mnou úzce spolupracovala doporučila 
mi, abych se nezaměřovala jen na absolvování jednorázové rekvalifikace, ale vstoupila do 
komplexního programu s možností získat zaměstnání. Tím, že situaci se mnou rozebrala a vysvětlila 
mi o co jde, jsem nebyla na první schůzce v projektu jednou z těch, kteří do projektu ani nenastoupili 
jen proto, že mají dostatečnou kvalifikaci a vyšší vzdělání. 
  
Děkuji Mgr.D.Vrátilové, která na účastníky projektu na začátku dohlížela a podpořila naše záměry ve 
zvolené rekvalifikaci a našla nám kvalitní rekvalifikaci Manager projektu na špičkové úrovni se 
zaměřením na evropské komunitární projekty.   
  
Tím se mi naskytla možnost absolvovat rekvalifikační kurz Manager projektu, rozšířen o znalost 
projektů z komunitárních programů EU se zaměřením na aktuální EU projekty a být žákyní pí 
PhDr.V.Raymové z Bohemia EU Planners. Paní Raymová je s absolventy kurzů v pravidelném a 
opakovaném kontaktu a mnohým pomáhá v návratu do profesionální kariéry a je jim mentorem. 
  
Po absolvování rekvalifikace jsem sama nenašla zaměstnání a proto jsem požádala Mgr.H.Vlčkovou, 
aby mne zařadila do seznamu pro společensky dotovaná místa. Mgr.H.Vlčková byla s účastníky 
projektu v pravidelném kontaktu i po jejich nástupu do zaměstnání a dohlížela na hladký průbeh. 
Vzniklé (někdy i dost nepřehledné a nepříjemné a nevděčné) situace řešila vždy proaktivně a 
konstruktivně.      
  
Manažer projektu Mgr.V.Šťovíček a jeho vlídné asistentky nám zajišťovali zázemí.  
  
Moji účast v projektu vnímám pozitivně.  
  
Nejvíc mi projekt pomohl v tom, že jsem získala po několika letech doma práci ve své odbornosti. Ten 
rok jsem na sobě tvrdě odborně pracovala s cílem při hledání zaměstnání zúročit to, co mi projekt 
dal. Získané vědomosti z rekvalifikace jsem využívala ve stávajícím zaměstnání jen částečně, ale 
nasměrovala jsem několik dalších a byla jim oporou. Absolvováním rekvalifikace se mi 
otevřela možnost dalšího profesního zaměření  - momentálně jsem před třetím kolem ve dvou 
výběrových řízeních na pozice  Manager projektu (absolvovaná rekvalifikace) a IT systémová podpora 
(moje původní profese).   
  
Ještě jednou děkuji a přeji nám všem hodně zdaru.  
  
S pozdravem, Ing. Alžbeta Trosková 
 


