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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. 

 

Pandemie koronaviru zasáhla i oblast náboru a poradenství. Noví zájemci o vstup 

do projektu často váhají, zda se k projektu připojit. Někteří z obavy o své zdraví 

při sdružování s dalšími osobami, další zájemci by rádi měli přesný časový harmonogram 

aktivit, který však není snadné dodržet, protože reaguje na aktuální nařízení vlády. 

 

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 a rozvoj 

vlastní podnikatelské činnosti. Výrazně vzrostl zájem o problematiku on-line pohovorů 

a podávání žádostí o zaměstnání v elektronickém prostředí. 

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 
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 Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací. 

 

Během 4. monitorovacího období (1.7.-31.12.2020) nastoupilo na aktivitu 43 účastníků (11 

v Přerově, 16 v Olomouci, 16 ve Šternberku). 40 účastníků po úspěšném absolvování 

závěrečného testu obdrželo Osvědčení o absolvování programu Motivační skupinové 

aktivity. 

 

Realizované termíny KA2 v 2. pololetí roku 2020 

Šternberk Přerov Olomouc 

27.07.-31.07.2020                   03.08.-07.08.2020    24.08.-28.08.2020    

21.09.-25.09.2020                   05.10.-09.10.2020    31.08.-04.09.2020    

23.11.-27.11.2020                   
 

05.10.-09.10.2020    

 

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

probíhají rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Výstupem je pozitivní hodnocení 

aktivity. 

 

 Mladší účastníci (kategorie do 25 let) zejména oceňují dotazníky volby povolání, protože ne 

vždy mají jasnou představu o směru, kterým se chtějí vydat. Společná práce s ostatními 

účastníky pod vedením psychologa jim často pomůže si tento směr ujasnit. Mimo to získají 

ucelené informace z oblasti trhu práce, které jim pomohou znát svá práva a povinnosti 

při hledání zaměstnání nebo při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti.  

 

Starší účastníci (kategorie nad 50 let) obvykle nemají problém se znalostí problematiky trhu 

práce, spíše se zaměřují na praktické příklady a doporučení. Často se jedná o ženy, které 

strávily dlouhou dobu na jednom pracovním místě a po propuštění hledají nové uplatnění 

na  trhu práce. Prací lektorů je v tomto případě motivovat k dalšímu vzdělání a seberozvoji, 

pokusit se představit možnosti a další směr. 

 

V druhém pololetí roku 2020 bohužel nebyl stejně jako v prvním pololetí dodržen původně 

naplánovaný harmonogram kurzů. Bylo nutné se přizpůsobit nařízením vlády. Vzhledem k ne 
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příliš velkému zájmu účastníků o průběh aktivity v on-line režimu, ať už z důvodu 

nevhodného technického vybavení účastníků nebo kvůli neznalosti elektronického prostředí, 

probíhaly kurzy za zvýšených bezpečnostních podmínek (roušky, dezinfekce, rozestupy) 

v době, kdy to vládní nařízení povolovala. 

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 4. monitorovacího období (1.7.-31.12.2020) bylo v rámci aktivity proškoleno 41 

účastníků (8 v Přerově, 18 v Olomouci, 15 ve Šternberku). 39 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 2. pololetí roku 2020 

Šternberk Přerov Olomouc 

03.08.-06.08.2020                   10.08.-13.08.2020   07.07.-10.07.2020    

05.10.-08.10.2020                   
12.10.-13.10.2020 
03.12.-04.12.2020    

07.09.-10.09.2020    

07.12.-10.12.2020                   
 

14.09.-17.09.2020    

  07.12.-10.12.2020    

 

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.  
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I přestože mladší účastníci přicházejí do téměř každodenního kontaktu s moderními 

technologiemi, odchází z kurzu s novými informacemi zejména z oblasti tvorby rozpočtu 

za využití programu, ukládání a zálohování dat, možnosti v podnikání a rozjezd podnikatelské 

činnosti (tvorba podnikatelského plánu, možnost získání financí od nadace Veolia). 

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se důrazu na ICT gramotnost je důležité lidem nabízet možnosti se 

v této oblasti dále vzdělávat a získávat potřebné znalosti. Vzhledem k náplni této aktivity 

není možné přejít do on-line prostředí tak, aby tato aktivita byla prospěšná pro účastníky 

kurzu. Z tohoto důvodu byly vždy termíny posunuty. Vzhledem k malému počtu účastníků 

kurzu (maximálně 5 osob na kurzu) je zajištěn individuální přístup a byla splněna vládní 

nařízení. 

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. 

 

I přes nepříznivou pandemickou situaci byl ve 4. monitorovacím období zrealizován 

od začátku projektu rekordní počet stáží, a to celkem 13 stáží. Díky snaze koordinátorů a 

ochotě poskytovatelů byly vyjednány stáže na pozicích, které si chtěli účastníci vyzkoušet, 

aby zjistili, zda se rozhodli jít správným směrem.  

 

V červenci 2020 byla dokončena stáž v Kulturním domě Šternberk, kde si účastnice 

vyzkoušela práci v knihovně, kde měla možnost na základě svého přání pracovat v kulturní 

oblasti a zároveň s lidmi.  

 

Dvě mladé účastnice měly možnost si vyzkoušet v červenci a sprnu 2020 stáž na pozici 

tatérky, kde při práci pozorovaly svého mentora, ale rovněž jim bylo umožněno vyzkoušet si 

práci na umělé kůži, dozvěděly se o hygienických předpisech a běžném provozu. Díky stáži si 

jedna z účastnic potvrdila, že by ráda pokračovala a navázala na stáž rekvalifikací v tomto 

oboru. 
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Mezi mladými účastnicemi projektu je velmi populární oblast péče o vzhled. I tentokrát 

mladé dívky projevily zájem o stáž v oblasti kosmetiky. Celkem proběhly čtyři stáže v různých 

salonech. Dvě stáže musely být z důvodu vládních nařízení přerušeny, ani to však stážistky 

neodradilo, a jakmile to bylo možné, stáže dokončily. Na základě této zkušenosti se všechny 

dívky rozhodly, že by rády absolvovaly rekvalifikaci v tomto oboru, a i přes nepříznivou dobu 

by ráda nastoupily v kosmetických salonech, popř. by uvažovaly o založení vlastního. 

 

Jedna z účastnic projektu projevila zájem o stáž v barbershopu, což je spíše prostředí typické 

pro muže, ale podařilo se dojednat stáž v salonu v Olomouci, kde si mohla vše vyzkoušet a 

zvážit své působení v této oblasti. 

 

V druhé polovině roku 2020 projevilo zájem o stáže i několik mužů. Byly zrealizovány stáže 

na pozici: barber, masér a pomocný pracovník údržby. U stáží v barbershopu a masérském 

studiu byli stážisté seznámeni s danou činností, hygienickými předpisy a celkovým provozem 

pobočky. U obou účastníků byla splněna jejich očekávání a rádi by se v budoucnu této práci 

věnovali. Stážista na pozici pomocný pracovník údržby si vyzkoušel činnosti v rámci dílny a 

zároveň se účastnil sjednávání nových zakázek. Jeho stáž byla však přerušena vládními 

nařízeními, a poté ukončena, protože se podařilo účastníkovi najít místo na trhu práce. 

 

Poslední dvě stáže byly zrealizovány v zařízeních pro děti. Jedna účastnice si vyzkoušela 

vedení administrativy, kde získala velké množství informací o chodu dětské skupiny. Druhá 

účastnice si vyzkoušela práci v dětském klubu, kde měla možnost přímé práce s dětmi i 

s přípravou, která k tomu patří. Dle jejích slov pro ni byla stáž skvělou zkušeností, která ji 

utvrdila v tom, že chce pracovat s dětmi. 

 

Na konci roku 2020 koordinátoři dále jednali s účastníky projektu a poskytovateli o dalších 

stážích. Konkrétní plánování termínů však bylo odloženo až na leden 2021, aby bylo možné 

s ohledem na epidemiologickou situaci vše dohodnout. 
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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 druhém pololetí roku 2020 byly dokončeny rekvalifikační kurzy, které začaly v předchozím 

monitorovacím období:  

 Asistent pedagoga (2x) 

 Pracovník v sociálních službách 

 Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 

 Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky).  

 

Z důvodu epidemiologické situace stále nebyla uskutečněna závěrečná zkouška u dvou 

rekvalifikací na pozici Personalisty. 

 

V druhém pololetí roku 2020 bylo zahájeno pod záštitou projektu nově 15 rekvalifikačních 

kurzů, které si účastníci projektu zvolili s ohledem na budoucí možnost uplatnění. 11 

účastníků ukončilo svou rekvalifikaci a získali osvědčení, 3 účastnice kurz absolvovaly a čekají 

na závěrečnou zkoušku k získání osvědčení (Lektor dalšího vzdělávání, 2x Asistent pedagoga), 

1 účastnice kurzu musí dokončit praxi k vydání osvědčení (1x Asistent pedagoga). 

 

Účastníci v druhém pololetí roku 2020 získali osvědčení v následujících rekvalifikacích:  

 Asistent pedagoga (5x) 

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

 Kosmetička (2x) 

 Specialista marketingu 

 Vizážistka (Master pro A-Z). 

 

I v tomto období našla další účastnice projektu, která absolvovala rekvalifikaci, své uplatnění 

na trhu práce: paní Dagmar jako chůva v dětské skupině.  
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V důsledku vládních opatření z důvodu pandemie a pozastavení rekvalifikačních kurzů již 

na jaře 2020 se organizace poskytující rekvalifikace snaží přejit do on-line režimu, což však 

nevyhovuje všem účastníkům. Veškeré kurzy na Asistenta pedagoga probíhaly v měsících 

listopad a prosinec 2020 v on-line formě, což byli účastníci nuceni akceptovat, protože by 

toto povolání v blízké době rádi vykonávali.   

 

Rekvalifikační kurzy, u kterých je potřeba praxe nebo praktická zkouška, jsou bohužel 

pozastaveny. Komplikace tato situace způsobila nejen účastníkům probíhajících rekvalifikací, 

protože jsou odsouvány závěrečné zkoušky, ale i zájemcům o nové rekvalifikace. Dochází 

k posunu termínů již probíhajících a naplánovaných kurzů, nové kurzy nejsou vypisovány, 

popř. je termín vypsán, ale realizace je závislá na vládních nařízeních. 
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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  

Průběh projektu je v posledním roce výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií a neustále se 

měnícími vládními nařízeními. Harmonogram skupinových aktivit je vždy přizpůsoben 

povoleným změnám a realizace probíhá hladce díky ochotě účastníků reagovat na změnu, 

protože jsou si sami vědomi, že najít v této době vhodné zaměstnání není jednoduché. 

 

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

účastníků v projektu s nervozitou, strachem či s nejistotou budoucího vývoje, je naším cílem 

být tu pro účastníky a pomáhat jim při změně jejich situace.   

 

Aktuální situace klade důraz na zodpovědnost lidí a význam dalšího seberozvoje a vzdělávání. 

Pozitivní motivace účastníků a nové znalosti jsou výchozím bodem na cestě k jejich cíli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavlína Vítámvásová 
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1.8 Fotodokumentace 
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Stáž 
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Ing. Pavlína Vítámvásová 

 


