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Před tímto projektem bylo ve městě Rybnik a okolních oblastech více než 5 000 

nezaměstnaných. Projekt „Strategie úspěchu“ pomohl více než jedné pětině nalézt práci.  

 

Okresní úřad práce ve městě Rybnik nikdy dříve iniciativu takových rozměrů nerealizoval. 

Díky podpoře ve výši téměř 5 milionů zlotých – grantu získaného od Evropské unie ze 

zdrojů Evropského sociálního fondu - byl úřad práce schopen připravit balíček aktivní 

pomoci pro ty, kteří hledají práci. Jak se ukázalo, projekt velmi dobře zapadl do potřeb 

pracovního trhu. „Začali jsme s touto akcí v poměrně obtížné situaci růstu 

nezaměstnanosti a poklesu počtu nabízených pracovních míst,“ vysvětluje Malgorzata 

Tlolka, manažerka zaměstnanecké agentury, dohlížející na projekt na okresním úřadu 

práce. Rozmanitost pracovního trhu v Rybniku způsobila, že bylo nutné připravit jej 

z pohledu iniciátorů co možná nejflexibilnější a propojit ho s mírou nezaměstnanosti. 

Lidé, kteří mohli z projektu profitovat, byli: nezaměstnaní do 25 let a také nad 50 let, 

nezaměstnaní handicapovaní lidé, ženy, které se po mateřské dovolené nevrátily do 

práce a osoby hledající práci po propuštění z vězení. 68 % osob, které se do programu 

zapojily, byly ženy. 

 

Z projektu bylo podpořeno 1141 osob. Dle specifik konkrétní situace organizujeme kurzy 

připravující lidi do práce, školení nováčků, školící kurzy a poskytujeme finanční pomoc 

k zakládání malých podniků a podporu týkající se konkrétních pracovních umístění,“ 

vysvětluje Malgorzata Tlolka. „Jsme opravdu potěšeni výsledky našich aktivit. 54 % 

účastníků již dosáhlo hlavního cíle a nalezlo práci. Účastníci zapojení do projektu byli 

úspěšní v široké škále odvětví, od obchodu a služeb až po stavební průmysl.“ 

 

http://www.pup-rybnik.pl/


 
 

 

 
Díky podpoře ve výši několika tisíc zlotych mohlo 99 účastníků dosáhnout svého snu, 

otevření svých vlastních podniků. Arkadiusz Kulik založil salon péče o zvířata a zverimex 

v jednom. „Vždycky jsem chtěl pracovat se zvířaty. Psi, kočky, králíci, činčily… jsou 

obzvláště vděčnými klienty,“ směje se Arek. Nápad ohledně svého vlastního podniku se 

zrodil během jeho pobytu v Irsku. Pracoval ve zvířecím salonu krásy. Takto nalezl svoje 

poslání. Po návratu do Polska dokončil specializovaný pečovatelský kurz a zapojil se do 

programu organizovaného okresním úřadem práce v Rybniku. Příspěvek, který obdržel, 

mu umožnil pro salon nakoupit moderní vybavení a kosmetické pomůcky. 

 

Agnieszka Kozielec již od počátku věděla, co chce dělat. Pracovala v účetní firmě, ale od 

začátku dubna minulého roku již v centru města Rybnik vedla svůj vlastní podnik 

stejného zaměření. „Přátelé mě do účasti v programu přemluvili. Jsem za to vděčná, 

protože to byla velice dobrá rada,“ zdůrazňuje Agnieszka. „Podniku se daří velmi dobře. 

Právě jsem zaměstnala jednoho nováčka a další přibude velmi brzy. Také investuji do 

sebe. V současnosti se připravuji na zkoušky z daňového poradenství. Dělám to, co mě 

velmi baví.“ 

 


