
Projekt Šance do života 

„Lidskému rodu není nic dražšího než děti.“ 

     Titus Livius 



Projekt 

 Projekt „Šance do života“ zastupuje funkci motivačního 

programu pro děti z Dětských domovů, které se v rámci 

přípravy na odchod z ústavní péče chystají do života. ACO 

ve spolupráci s městem nabízí bydlení a práci a umožňuje 

tím prohloubení pracovních návyků, zodpovědnosti a 

samostatnosti, aby mladí uspěli v samostatném životě. 

 Předpokládaná délka trvání projektu pro každého 

účastníka je max. 2 roky, ve kterém by se měl posunout 

tak, aby se mohl postavit na vlastní nohy. 

 



Potřeba cílové skupiny 

Nejčastější obavy dětí opouštějící  

dětské domovy dle oficiálních průzkumů:  

(* Průzkum zajišťovala společnost IPSOS) 

 jak najít práci 

 kde budou bydlet 

 jak se zajistí finančně 

 jak se v tom životě na vlastních  

nohou zorientují 

 jestli nebudou sami Pět obav z pěti dokáže projekt  

„Šance do života“ určitě rozptýlit. 

 



Z čeho se projekt skládá? 

1. Startovací byt 

2. Zaměstnání ve společnosti  
ACO Industries k.s. v Přibyslavi 

3. Doprovázení 



1. Startovací byt 

 Byt se nachází v centru města 

Přibyslav přímo nad stanicí  

Policie ČR. 

 Kapacita bytu je 2+1,  

tj. místo pro max. 4 osoby. 

 Byt je po rekonstrukci, základně 

vybavený. 

 Vzdálenost cca 700m  

mezi bytem a společností ACO. 



2. Zaměstnání v ACO   

 Společnost ACO nabídne místo 

odpovídající kvalifikaci a předpokladu 

daného člověka a stanoví ohodnocení 

odpovídající jeho hodnotě na trhu 

práce. 

 Standardně jsou k dispozici profese 

strojírenského zaměření, ale i 

technickohospodářské podpory         

 Po uplynutí smlouvy s účastníkem v 

délce jednoho roku, mají svěřenci 

možnost prodloužení smlouvy na dobu 

neurčitou. 



3. Doprovázení 

 Během roku si mladí budou moci 

udělat konkrétní představy  

o samostatném bydlení, naučí se 

hospodařit s vydělanými penězi, 

získají potřebné schopnosti a 

dovednosti, jistotu a budou 

vědět, kam povede jejich další 

cesta. 

 Po ukončení maximálně 

dvouletého pobytu by měli 

účastníci mít schopnost získat 

vlastní bydlení a práci (případně 

zajištěnou smlouvu na dobu 

neurčitou v ACO).  


