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Evaluační zpráva 

1.1 Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání 

Projekt „Komu se nelení, tomu se zelení!“ je zaměřen na začlenění osob ohrožených 
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. Cílovou skupinou v projektu jsou uchazeči a 
zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let nebo starší 50 let v Olomoucké 
aglomeraci. 

1.2 Motivační skupinové aktivity 

Klíčová aktivita Motivační skupinové aktivity je zaměřena na získání základních informací, 
které pomohou účastníkům projektu získat povědomí o možnostech, které na trhu práce 
mají.  

Každý z účastníků absolvoval pětidenní kurz, kdy každý den, bylo probráno jedno 
z následujících témat: 

 Úvod do motivačního programu 
 Skupinová pracovní diagnostika 
 Úvod do pracovně-právní problematiky, trh práce 
 Druhy a typy alternativních pracovních úvazků 
 Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací. 

Během prvního pololetí 2019 (18.3.2019 - 30.6.2019) bylo v rámci aktivity proškoleno 38 
účastníků (8 v Přerově, 12 v Olomouci, 18 ve Šternberku). Každý z účastníků po úspěšném 
absolvování závěrečného testu obdržel Osvědčení o absolvování programu Motivační 
skupinové aktivity. 

1.3 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce 

Klíčová aktivita Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce je 
zaměřena na rozvoj základních kompetencí v těchto oblastech: Matematická gramotnost, 
Čtenářská gramotnost, ICT gramotnost, Podnikání. Každý z účastníků absolvoval čtyřdenní 
kurz, přičemž každý den byl věnován jedné z výše uvedených problematik.  

Během prvního pololetí 2019 (1.4.2019 - 30.6.2019) bylo v rámci aktivity proškoleno 26 
účastníků (4 v Přerově, 8 v Olomouci, 14 ve Šternberku). Každý z účastníků po úspěšném 
absolvování ústní závěrečné zkoušky obdržel Osvědčení o absolvování programu Rozsah 
základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce. 
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1.4 Stáže 

V rámci projektu mohou úspěšní účastníci klíčových aktivit využít možnost stát se stážistou 
na vybraném pracovišti organizace a získat důležité pracovní návyky a znalosti. Pod vedením 
mentora se stážista v dohodnutém čase a na dohodnutém místě účastní činnosti na daném 
pracovišti. 

V květnu 2019 byly zahájeny dvě stáže, jedna na pracovišti ve Šternberku a druhá 
v Moravském Berouně. Obě stážistky ji úspěšně dokončily v červnu 2019 a obdržely příslib 
zaměstnání od 1.7.2019. V červnu 2019 byly zahájeny další tři stáže, z nichž jedna stáž 
proběhla v měsíci červnu v Přerově, a dvě stáže ve Šternberku pokračují dále v červenci 
2019. 

Úspěšná absolventka stáže Denisa poskytla i zpětnou vazbu, která vystihuje podstatu 
projektu: „Oceňuji možnost zapojit se do takového projektu, v kurzech jsem si ujasnila své 
schopnosti, díky absolvování stáže a rekvalifikačního kurzu můžu pracovat s dětmi, což mě 
moc baví.“ 

1.5 Rekvalifikace 

Projekt nabízí i další možnost, a to po absolvování klíčových aktivit, zúčastnit se 
rekvalifikačního kurzu, který se stane odrazovým můstkem pro nástup do zaměstnání nebo 
start podnikání.  

V období května a června 2019 absolvovala jedna ze stážistek rekvalifikační šestitýdenní kurz 
Pracovník v sociálních službách, který je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálníh věcí. 
Rekvalifikace zahrnovala teoretickou i praktickou část. V teoretické části získala účastnice 
informace a znalosti potřebné pro práci v sociálních službách, v rámci praktické části si 
získané vědomosti ověřila v praxi. Účastnice získala po úspěšném složení závěrečné zkoušky 
Osvědčení a získala tak odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních 
službách dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. 

 

 Další účastnice budou zahajovat kurz v červenci 2019. 
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1.6 Souhrn výstupů 

 

Klíčová aktivita Výstupy  
KA1 Monitorovací listy (ML) 

Dohody  
Individuální plány (IP) 
Hodnocení  - Rozhovor 

KA2 Prezenční listiny (PL) 
Materiály 
Testy  
Osvědčení 
Foto 
Hodnocení - Dotazník 

KA3 Prezenční listiny (PL) 
Materiály 
Testy 
Osvědčení 
Foto 
Hodnocení – Dotazník 

KA4 Smlouva mentor/firma 
Dohoda účastník 
Výkaz (doklad o absolvování) 
Hodnocení – Rozhovor 

KA5 Dohoda o vstupu  
Přihláška 
Osvědčení 
Hodnocení – Rozhovor 

KA6 Zápisy v IP 
KA7 Souhlas rodiče (dohoda) 

Doklady cestovné  
Smlouvy – mzdy (od 1.7.) 

K8 Evaluační zpráva 
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1.7 Srhnutí a doporučení 

Oblast přímé práce s účastníky: 

V rámci vedených rozhovorů a výsledků dotazníků jsou aktivity projektu označovány 
za velmi potřebné a hlavně komplexní. Účastníci zmiňují hlavně individuální přístup a 
možnost si na základě individuálního plánu zvolit rekvalifikaci, která jim umožní uplatnění 
na trhu práce.  

Další velmi chválenou činností je spolupráce s psycholožkou v rámci KA2, kde se 
otevřeli i témata zasahující do životů účastníků a přímo ovlivňující jejich uplatnění-  např. 
potřeba sladění rodinného a pracovního života. 

Prostor pro zlepšení se objevil u jednoho z lektorů, kterému byla dána zpětná vazba 
s návrhy do další spolupráce.  

 

Oblast nepřímé práce – administrativní zázemí: 

Do dalšího období jsme prokonzultovali zjednodušení Dohody o vstupu do projektu a 
zpřehlednili vykazování formou tabulek. Dále jsme zavedli dvojí zálohování dat (cloud i 
disk). 

Navrhuji do dalšího období společné porady minimálně 1x za dva měsíce všech týmů. 
Nyní probíhají porady na  jednotlivých pobočkách. Společné sdílení všech poboček bude 
prospěšné a dají se použít poté příklady dobré i špatné praxe. 

 

 

Aktivity je možné sledovat na webu: www.komuseneleni.cz 
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1.8 Fotodokumentace 
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Zpracovala: Blanka Kročilová 


