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SHAPING FUTURES:
Podpora mladých kadeřníků

Značka SCHWARZKOPF PROFESSIONAL v České republice se zapojila do 
mezinárodního charitativního projektu SHAPING FUTURES. Rozhodla se 

podpořit absolventy kadeřnických škol, dát jim šanci dále se vzdělávat v oboru, 
probudit v nich nadšení a umožnit jim nastartovat svou kariéru. Vzdělávání 

probíhá formou seminářů, kde mladé kadeřníky školí profesionálové z řad TOP 
klientů nebo ambasadorů Schwarzkopf Professional.

Projekt shaping Futures vznikl v roce 
2008 jako místní japonská akce za-
měřená na kambodžské děti žijící 
na ulici a rozvinul se do celosvětové 
iniciativy. K dnešnímu dni se koná ve 
25 zemích světa. schwarzkopf Profes- 
sional spolupracuje s neziskovými 
organizacemi (například sOs dětské 
vesničky) a snaží se zlepšit životní 
perspektivu mladých lidí, kteří ne-
mají prostředky na další vzdělávání 
v oboru.

schwarzkopf Professional CZ/sK 
se do projektu zapojil letos v létě. 
Oslovil absolventy odborných kadeř-
nických škol a nabídl jim možnost 
zdarma se zúčastnit dvoutýdenního 
intenzivního školení a získat profesi-
onální výbavu od schwarzkopf Pro-
fessional v hodnotě 5 tisíc Kč. Kurz 
byl zahájen 8. srpna v AsK Academy 
schwarzkopf Professional v Praze 
a jednotlivé semináře vedli hvězdy 
svého oboru a ambasadoři schwarz-

kopf Professional (například ze sa-
lonů Michal Zapoměl, Hairthusiasts, 
toni&Guy a další). Všichni školitelé 
přijali účast na projektu bez nároku 
na honorář.

Témata školení: Konzultace a dia-
gnostika vlasů; styling a výčesy; Zá-
klady barvení, zesvětlování a melíro-
vání; dámské a pánské střihy  

Program: Účastníci si nejprve 
vyslechli přednášku školitele s in-
struktážním videem, doprovázenou 
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ukázkou na živém modelu. Poté ná-
sledovala praktická část, ve které si 
studenti vše mohli vyzkoušet na cvič-
ných hlavách. V rámci slavnostního 
zakončení pak účastníci prezentovali 
svoji práci před profesionály a mohli 
tak zaujmout majitele partnerských 
salonů schwarzkopf Professional 
a posunout se blíže k získání práce 
v kadeřnickém oboru. 

Připravili jsme pro vás fotoreportáž 
ze semináře, na kterém předvedl zná-
mý kadeřník Honza Hlaváček (salon 
Hairthusiasts) trendy, techniky a stři-
hy z pánské účesové tvorby.

tato skvěle vymyšlená akce stojí za 
pozornost nejen díky ochotě profesi-
onálních kadeřníků a perfektní orga-
nizaci ze strany schwarzkopf Profes-
sional. Věříme, že zaujme především 
žáky třetích ročníků kadeřnických 
škol, kteří se příští rok v létě mohou 
zúčastnit dalšího ročníku shaping 
Futures a zlepšit tak svoje šance na 
uplatnění se na trhu práce.

Text a foto: 
Schwarzkopf Professional
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