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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. 

 

Účastníci projektu využívají služeb poradců na konzultacích a obracejí se na ně nejčastěji 

s problematikou: zpracování i úprava životopisu, motivační dopisy, pomoc s vyhledáváním 

pracovních míst, příprava a nácvik pracovního pohovoru, možnost dalšího vzdělávání, nácvik 

řešení konfliktních situací na pracovišti, založení živnosti, rodinný rozpočet. 

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.  

 

Účastníci absolvovali 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, finanční gramotnost 

 Druhy a typy alternativních pracovních úvazků 

 Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací. 

 

Během prvního pololetí roku 2020 (1.1.-30.6.2020) bylo v rámci aktivity proškoleno 45 

účastníků (15 v Přerově, 20 v Olomouci, 10 ve Šternberku). 42 účastníků po úspěšném 

absolvování závěrečného testu obdrželo Osvědčení o absolvování programu Motivační 

skupinové aktivity. 
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Realizované termíny KA2 v 1. pololetí roku 2020 

Šternberk Přerov Olomouc 

20.01.-21.01.,23.01.-
24.01., 05.02.2020                             

27.01.-31.01.2020    13.01.-17.01.2020    

25.05.-26.05.,28.05.-
29.05., 05.06.2020 

18.05.-22.05.2020    24.02.-28.02.2020    

 
15.06.-19.06.2020    11.05.-15.05.2020    

  22.06.-26.06.2020    

 

Každý z účastníků vyplní hodnotící dotazník na proběhlou aktivitu. Rovněž na školení 

probíhají rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Výstupem je pozitivní hodnocení 

aktivity. Kromě často zmiňovaných pozitiv kurzu (dotazníky volby povolání, mnoho příkladů a 

zkušeností z praxe) tentokrát účastníci opakovaně ocenili, že obdrželi výstupní materiály, ve 

kterých jsou shrnuty podstatné informace, které mohou v budoucnu využít. Zejména 

maminky končící rodičovskou dovolenou nebo lidé dlouhodobě nezaměstnaní zmiňují, že 

kromě ucelených informací z oblasti trhu práce získali další motivaci ke vzdělávání 

a seberozvoji.  

 

Koronavirová krize zasáhla tuto aktivitu. Z počátku se zdálo, že není nic složitého, aby se 

několik účastníků a lektor připojili ve stejný čas a kurz probíhal online. Nastalá situace 

ukázala, že opak je pravdou. Některým účastníkům bránila skutečnost, že nedisponovali 

vhodným technickým vybavením, zvlášť pro mladé ženy potom byla situace komplikovaná 

s ohledem na péči o děti ve společné domácnosti. Někteří účastníci rovněž neměli k průběhu 

online kurzu takovou důvěru. Zejména toto byly důvody, proč byly kurzy do května 2020 

pozastaveny. 

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.  
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Během prvního pololetí roku 2020 (1.1.-30.6.2020) bylo v rámci aktivity proškoleno 39 

účastníků (14 v Přerově, 15 v Olomouci, 10 ve Šternberku). 36 účastníků po úspěšném 

absolvování závěrečného testu obdrželo Osvědčení o absolvování programu Rozvoj 

základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.  

 

Realizované termíny KA3 v 1. pololetí roku 2020 

Šternberk Přerov Olomouc 

10.02.-13.02.2020                   17.02.-20.02.2020    27.01.-30.01.2020   

01.06.-04.06.2020                   25.05.-28.05.2020    09.03.-12.03.2020    

 
22.06.-25.06.2020    18.05.-21.05.2020  

 

Každý z účastníků vyplní hodnotící dotazník na proběhlou aktivitu. Rovněž na školení 

probíhají rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Účastníci oceňují, že se nejedná 

pouze o teoretickou výuku, ale mají k dispozici každý svůj notebook, na kterém si dané úkoly 

zkouší za asistence lektorů. Kromě toho účastníci kurzu chválí možnost individuálního 

přístupu díky malému počtu účastníků (maximálně 5 osob na kurzu). 

 

Ačkoliv účastníci z věkové kategorie 25- mají bližší vztah k moderním technologiím, slečna 

Aneta hodnotila tuto aktivitu slovy: „Dozvěděla jsem se něco o možnostech podnikání, 

bezpečnosti na internetu, možnosti zálohování dat, naučila jsem se udělat si rodinný 

rozpočet a obohatila jsem se o nové praktické dovednosti ve Wordu a Excelu, kterých se mi 

bohužel ve škole nedostalo.“ 

 

Koronavirová krize u této aktivity poukázala na důležitost znalostí z oblasti zejména finanční 

a ICT gramotnosti, které budou v následujících letech získávat na významu. 

1.4 Stáže 

V rámci projektu mohou účastníci využít možnost stát se stážistou na vybraném pracovišti 

a získat důležité pracovní návyky a znalosti. Pod vedením mentora se stážista v dohodnutém 

čase a na dohodnutém místě účastní činnosti na daném pracovišti. 
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V únoru 2020 proběhla stáž účastnice z Olomouce v salonu zabývajícím se manikúrou, 

pedikúrou a nehtovým designérstvím. Díky stáži, kde si účastnice daný obor vyzkoušela 

a dozvěděla se důležité informace o podnikání v tomto oboru, si účastnice potvrdila, že se 

chce vydat tímto směrem, a navázala na stáž rekvalifikací v tomto oboru.  

 

V březnu 2020 byla zahájena stáž účastnicí ze Šternberka v kosmetickém salonu. Konání 

stáže však bylo přerušeno kvůli opatřením vlády souvisejících s koronavirovou krizí, a proto 

byla stáž dokončena v květnu 2020 po zrušení zákazu vykonávat tuto živnost.  

 

V Přerově absolvovaly dvě účastnice během června 2020 stáž v dětské skupince, protože si 

chtěly vyzkoušet práci s dětmi. Jedna z účastnic se hned na počátku stáže rozhodla, že chce 

v tomto oboru pracovat, a proto zažádala o rekvalifikaci Chůvy. Dle jejích slov pro ni byla stáž 

velkým přínosem z hlediska množství informací, které získala, ale zároveň i skvělou 

zkušeností, která ji utvrdila v tom, že chce pracovat s dětmi v předškolním věku.  

 

V černu 2020 zahájila svou stáž i účastnice ze Šternberka, která měla přání uplatnit 

se v oblasti kulturní nebo při práci s lidmi. V rámci projektu se podařilo vyjednat stáž 

v Kulturním domě ve Šternberku. Stáž pokračovala ještě v červenci 2020. 

 

Množství stáží bylo v prvním pololetí roku 2020 bohužel ovlivněno jako všechny ostatní 

aktivity vládními opatřeními z důvodu koronavirové krize. Kromě jedné přerušené stáže bylo 

přerušeno i konkrétní vyjednávání míst a termínů konání dalších stáží. 

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 lednu 2020 dokončila kurz sanitářky účastnice, která kurz začala v předchozím 

monitorovacím období.  



Projekt „Komu se nelení, tomu se zelení!“ CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298, který je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

5 
 

V prvním pololetí roku 2020 bylo zahájeno pod záštitou projektu nově 18 rekvalifikačních 

kurzů, které si účastníci projektu zvolili s ohledem na budoucí možnost uplatnění. 10 

účastníků ukončilo svou rekvalifikaci a získali osvědčení, 3 účastníci kurz absolvovali a 

připravují se na závěrečnou zkoušku k získání osvědčení (2x Personalistika, Technik požární 

ochrany), 5 účastníků bude pokračovat ve zvolené rekvalifikaci v dalším pololetí roku 2020 

(2x Asistent pedagoga, Pracovník v sociálních službách, Účetní a mzdový specialista 

s využitím výpočetní techniky, Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky).  

 

Účastníci v prvním pololetí roku 2020 získali následující rekvalifikace:  

 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (2x) 

 Pracovník v sociálních službách (2x) 

 Asistent pedagoga  

 Manikérka a nehtová designérka, pedikérka a nehtová designérka 

 Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 

 Účetní a mzdový specialista s využitím výpočetní techniky 

 Kosmetička 

 Strážný. 

 

I v tomto období našli další účastníci projektu, kteří absolvovali rekvalifikaci, své uplatnění 

na trhu práce: paní Jana jako chůva v mateřské školce, paní Anetta jako pomocná pečující 

osoba v dětské skupině, paní Helena jako kosmetička nebo paní Jana jako sanitářka.   

 

Za svou šanci je vděčná i paní Leona, která si dle svých slov „užívala“ každou chvíli 

absolvované stáže i rekvalifikace a přiblížila se tak o krok blíže svému cíli. 

 

V důsledku vládních opatření z důvodu koronavirové krize byla pozastavena i realizace 

většiny rekvalifikačních kurzů, zejména s ohledem na nemožnost vykonávat praxi a 

pozastavení některých živností. Komplikace tato situace způsobila i zájemcům o nové 

rekvalifikace, protože došlo k posunu termínů již probíhajících a naplánovaných kurzů. 
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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 (pokud nebyla elektronicky) 
Osvědčení 
Hodnocení – Rozhovor 

KA6 Zápisy v IP 
KA7 Souhlas rodiče (dohoda) 

Doklady cestovné  
K8 Evaluační zpráva 
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1.7 Shrnutí  

Smysl projektu vystihla mladá účastnice, která po absolvování prvních aktivit v projektu 

prohlásila: „V tomto projektu se řadím do kategorie "do 25 let", ale projekt je zaměřen i 

na starší lidi a prostě na lidi, kterým se nelení. Opravdu jsem byla svědkem toho, že nikdy 

není pozdě na změnu a stačí jen chtít. Zrovna taková paní, která se rozhodla pro razantní 

změnu oboru a vyšla svému štěstí naproti, se mnou absolvovala tento projekt a při práci 

v Excelu na počítači byla šikovnější než já, až jsem se trochu styděla, ale i já jsem tady udělala 

ten můj správný krok ke štěstí stejně jako ona.“  

 

Situace s koronavirovou nákazou významně ovlivnila životy nás všech, ale i průběh projektu. 

Většina aktivit v projektu byla s ohledem na situaci přerušena zhruba na dva měsíce. Ačkoliv 

se momentálně náš realizační tým setkává u některých současných i „budoucích“ účastníků 

v projektu s nejistotou budoucího vývoje, tato nová situace zdůraznila význam práce 

každého člověka na seberozvoji a dalším vzdělávání, které je pro budoucnost nezbytné. 
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1.8 Fotodokumentace 
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         Foto ze stáže v Kulturním domě 

 

Ing. Pavlína Vítámvásová 


