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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 rovněž během 5. monitorovacího období výrazně ovlivnila oblast 

náboru a poradenství. Náboráři nemohli provádět skupinové nábory, kde by účastníkům 

představili projekt. Své úsilí směřovali na oslovení zájemců přes sociální sítě. U nových 

zájemců bylo cítit váhání se vstupem do projektu, často si nechávali delší dobu na promyšlení 

z důvodu nejistého budoucího vývoje vládních nařízení. Obavy plynuly rovněž ze sdružování 

s dalšími osobami a nedostatečného technického zázemí pro online průběh kurzu na straně 

účastníků. 

 

Účastníci projektu využívali služeb poradců na konzultacích a obraceli se na ně nejčastěji 

s problematikou: zpracování životopisu a motivačního dopisu, pomoc s vyhledáváním 

pracovních míst a příprava na oslovení zaměstnavatelů, příprava a nácvik pracovního 

pohovoru, možnost dokončení vzdělání nebo změna zaměření vzdělání, založení živnosti.  

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 

 Úvod do pracovně-právní problematiky, trh práce, finanční gramotnost 
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 Skupinová pracovní diagnostika 

 Druhy a typy alternativních pracovních úvazků 

 Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací. 

 

Během 5. monitorovacího období (1.1.-30.6.2021) se zúčastnilo aktivity 36 účastníků. 

16 účastníků absolvovalo aktivitu v online podobě. Kurzy v prezenční podobě byly zahájeny 

opět v květnu 2021 a zúčastnilo se jich 20 účastníků (9 v Přerově, 5 v Olomouci, 6 

ve Šternberku). Všech 36 účastníků po úspěšném absolvování závěrečného testu obdrželo 

Osvědčení o absolvování programu Motivační skupinové aktivity. 

 

Realizované termíny KA2 v 1. pololetí roku 2021 

Šternberk Přerov Olomouc 

22.03.-26.03.2021  (online)                  10.05.-14.05.2021    22.02.-26.02.2021  (online) 

24.05.-28.05.2021                   21.06.-25.06.2021    26.04.-30.04.2021  (online)  

  
21.06.-25.06.2021    

 

V prvním pololetí roku 2021 bohužel nebyl stejně jako v předchozím období dodržen 

původně naplánovaný harmonogram kurzů, protože bylo nutné respektovat vládní nařízení. 

Celkem bylo zrušeno pět kurzů kvůli kovidovým opatřením.  

 

Realizační tým projektu se vzhledem k dlouhodobě nepříznivým podmínkám pro osobní 

setkávání rozhodl v únoru 2021 zrealizovat první online školení. I přes drobné počáteční 

technické nedostatky se nenechali účastníci a lektoři odradit a kurz úspěšně dokončili všichni 

účastníci. V březnu a dubnu 2021 proběhla další dvě online školení, kdy některým 

účastníkům bylo zapůjčeno technické vybavení, aby mohli kurz absolvovat. Od května 2021 

probíhaly kurzy již prezenčně, a to za zvýšených hygienických podmínek (roušky, dezinfekce, 

rozestupy). 

 

Každý z účastníků vyplnil hodnotící dotazník na proběhlou aktivitu. Rovněž probíhaly 

rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Účastníci dali realizačnímu týmu pozitivní 

zpětnou vazbu na průběh aktivity. Účastnící nejvíce ocenili dotazníky volby povolání, mnoho 



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. 

3 
 

příkladů a zkušeností z praxe, výstupní materiály z oblasti trhu práce, ve kterých jsou shrnuty 

podstatné informace, které mohou v budoucnu využít při hledání zaměstnání nebo 

při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti. 

 

Lektoři zvládli průběh online školení bez problémů, opakovaně však zmínili chybějící osobní 

kontakt s účastníky, na který jsou zvyklí. Prací lektorů kromě předání informací je u této 

cílové skupiny motivovat k dalšímu seberozvoji a pokusit se představit jim možnosti, které 

mají.  

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 5. monitorovacího období (1.1.-30.6.2021) bylo v rámci aktivity proškoleno 14 

účastníků (9 v Přerově, 5 ve Šternberku). 14 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 2021 

Šternberk Přerov 

07.06.-10.06.2021                   01.06.-04.06.2021   

 17.06., 28.06.-30.06.2021 

 

V prvním pololetí roku 2021 bohužel nebyl stejně jako v předchozím období dodržen 

původně naplánovaný harmonogram kurzů, protože bylo nutné respektovat vládní nařízení. 

Celkem bylo zrušeno osm kurzů kvůli kovidovým opatřením, protože s ohledem na technické 

vybavení a znalosti účastníků nebylo možné realizovat kurzy v online podobě. 
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Každý z účastníků vyplnil hodnotící dotazník na proběhlou aktivitu. Rovněž na školení 

probíhaly rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Účastníci ocenili kromě 

individuálního přístupu lektorů, že se prolíná teorie s praktickou výukou na počítačích. 

Z kurzu odchází s novými informacemi zejména z oblasti tvorby rozpočtu za využití 

programu, ukládání a zálohování dat, možnosti v podnikání a rozjezd podnikatelské činnosti. 

 

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

v této oblasti dále vzdělávat a získávat potřebné znalosti pro jejich možné budoucí uplatnění. 

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. 

 

Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci bylo v období leden až duben 2021 pozastaveno 

konání stáží. Koordinátoři dále jednali s účastníky projektu a poskytovateli o dalších stážích, 

podpis dokumentů a plánování termínů však bylo odloženo až na konec dubna 2021, kdy už 

bylo zřejmé, že bude stáže možné opět realizovat. 

 

V 5. monitorovacím období bylo zrealizováno celkem šest 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.  

 

Dvě mladé účastnice měly možnost si vyzkoušet v květnu a červnu 2020 stáž na pozici 

masérky, kde měly možnost získat zkušenosti v masážním studiu. Dozvěděly se, co práce 

obnáší, jak funguje běžný provoz, co musí všechno zvládnout z profesního hlediska. Díky stáži 

účastnice zvažují, že by navázaly na stáž rekvalifikací v tomto oboru. 

 

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

mladé dívky projevily zájem o stáž v oblasti kosmetiky. Celkem proběhly dvě stáže 
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ve dvou různých salonech. Ačkoliv obě účastnice si chtěly jen potvrdit správnost své volby 

pro zvolenou rekvalifikaci, zatím obě zvažují, zda jít touto cestou a mít kosmetický salon. 

 

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

v dětském klubu, kde měla možnost přímé práce s dětmi i s přípravou, která k tomu patří. 

Druhá účastnice si vyzkoušela práci s dětmi v doučovacím klubu a rozhodla se 

pro rekvalifikaci, díky které se bude moct věnovat práci s lidmi.  

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 prvním pololetí roku 2021 byly dokončeny rekvalifikační kurzy, které začaly v předchozích 

monitorovacích obdobích:  

 Personalistika 

 Asistent pedagoga  

 Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky). 

 

Z předchozího monitorovacího období musí 3 účastnice dokončit závěrečnou zkoušku 

k získání osvědčení (Personalistika, Lektor dalšího vzdělávání, Asistent pedagoga), 

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

 

V prvním pololetí roku 2021 bylo zahájeno pod záštitou projektu nově 14 rekvalifikačních 

kurzů, které si účastníci projektu zvolili s ohledem na budoucí možnost uplatnění. 4 účastníci 

ukončili svou rekvalifikaci a získali osvědčení, 1 účastnice získala první osvědčení 

(pro dokončení své rekvalifikace potřebuje ještě druhé osvědčení), 9 účastnic zahájilo 

rekvalifikační kurz, který pokračuje v dalším monitorovacím období. 

 

Účastníci v prvním pololetí roku 2021 získali osvědčení v následujících rekvalifikacích:  

 Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží 
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 Asistent pedagoga 

 Kosmetička (Účastnice potřebuje pro absolvování rekvalifikace tatér.) 

 Sportovní masáž 

 Účetnictví. 

 

Účastníci v prvním pololetí roku 2021 zahájili rekvalifikaci a budou ji v následujícím 

monitorovacím období dokončovat v oboru:  

 Asistent pedagoga 

 Kosmetička (2x) 

 Kurz pro pracovníky v sociálních službách (2x) 

 Manikérka a nehtová designérka 

 Účetnictví 

 Účetnictví, daňová evidence, mzdové účetnictví a daně (2x). 

 

Veškeré kurzy pro asistenty pedagoga, pracovníky v sociálních službách a vedení účetnictví 

probíhaly v online formě, což byli účastníci nuceni akceptovat, protože by toto povolání 

v blízké době rádi vykonávali. Organizace, které poskytují rekvalifikace, se k online formě 

kurzů přiklání i nadále. 

 

Rekvalifikační kurzy, u kterých je potřeba praxe nebo praktická zkouška, byly pozastaveny a 

naplno se rozjely opět v květnu 2021. Komplikace tato situace způsobila nejen účastníkům 

probíhajících rekvalifikací, protože byly odsouvány závěrečné zkoušky, ale i zájemcům o nové 

rekvalifikace, protože nebylo možné garantovat termíny konání kurzů a místo kvůli velkému 

počtu zájemců.  

 

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

na trhu práce: paní Anetta jako pečující osoba v dětské skupině nebo paní Iveta jako asistent 

pedagoga.  
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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)/Printscreeny (online školení) 
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  

Na průběh projektu má zásadní vliv pandemie koronaviru, která zasáhla všechny aktivity. 

Neustále měnící se vládní nařížení zvyšovala zejména v období leden-duben 2021 nejistotu 

na straně realizačního týmu i účastníků, protože nebylo možné garantovat termíny 

skupinových aktivit, stáží ani rekvalifikací. 

 

Na počátku roku 2021 se podařilo zrealizovat zejména díky vhodnému technickému vybavení 

a ochotě na straně účastníků první kurzy Motivačních aktivit online. Od května 2021 se 

rozběhl projekt opět na plné obrátky v prezenční podobě, což výrazně zvyšuje motivaci 

účastníků. Ochota sdílet své zkušenosti, získávat nové znalosti a pracovat na svém dalším 

rozvoji v rámci malých skupinek pod vedením poradců a lektorů je podstatou projektu, který 

má pomoci účastníkům se zapojit na trh práce. 
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1.8 Fotodokumentace 
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