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Česká televize začíná vysílat sérii pětiminutových pořadů s názvem Vlastní cestou. Až do 
července v něm bude diváky seznamovat s příběhy lidí, kteří se ocitli ve špatné životní situaci 
a našli z ní cestu ven. Pomohly jim v tom projekty financované z Evropského sociálního 
fondu. 

Dvacítka příběhů může být inspirací pro všechny, kteří mají pocit, že na trhu práce pro ně 
není místo a cítí se tak trochu na okraji společnosti. „Snažíme se podpořit lidi se zdravotním 

postižením, ale i další ve svízelné situaci. Je důležité, aby neztratili pracovní návyky a co 

nejdříve získali práci. Pomohou jim naše projekty, které podporuje také Evropský sociální 
fond,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.   
  
Natočený televizní seriál je konkrétní ukázkou toho, jak mohou veřejné peníze pomoci. 
„Projekty jsou časově omezené a vytváří startovací podmínky. Mají pomoci těm, kteří chtějí 

v životě něco změnit. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska je lepší podpořit občany tak, 

aby se uměli sami o sebe postarat, než jim nabízet jen dočasnou finanční injekci,“ 
vysvětluje Ludmila Müllerová. 
  
První z příběhů, který už diváci České televize měli možnost vidět, vypráví o samoživitelce 
Heleně, která se ocitla bez práce, zato s hrozbou exekuce. Jako aranžérka bez vyučení a 
s malým dítětem v péči se jí zaměstnání hledalo špatně. Využila proto nabídku rekvalifikace, 
která pro ni zároveň představovala možné řešení svízelné situace. Kurz zaměřený na získání 
dovedností v gastronomii pod vedením zkušených kuchařů hradil Úřad práce. Jelikož se 
Heleně nová profese dařila, získala na rok dotované pracovní místo. Pravidelný příjem a 
možnost realizovat se v práci ji navíc umožnili uspořádat si i svůj osobní život. Po roce by tak 
měla na pracovní trh vstoupit zkušenější a sebejistější. 
  
Jiný příběh zase popisuje, jaké to je, rozhodnout se v regionu s nezaměstnaností okolo 20 
procent opustit jistou práci a začít se věnovat rozvoji místní komunity. Diváky může zaujmout 
i vyprávění rodiny Atanasových z Makedonie, kteří přijeli do České republiky s vidinou 
spokojenějšího života. Bohužel narazili na podvodníky a dostali se do situace, kdy kvůli 
finanční tísni museli bojovat o vlastní děti. I tento příběh má šťastný konec: obrovské 
nasazení lidí, kteří se rozhodli pomáhat druhým, umožnilo Atanasovým jít dál vlastní cestou. 
  
Seriál krátkých pořadů natočila PiranhaFilm a kromě České televize budou k vidění i na You 
Tube. Další podobné příběhy jsou k dispozici i na webových stránkách kampaně Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost www.vetsisance.cz. 
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