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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 v tomto monitorovacím období ovlivnila zejména oblast náboru. 

I přes zlepšení pandemické situace v letních měsících náboráři nemohli provádět skupinové 

nábory na Úřadech práce. Oslovení zájemců probíhalo přes sociální sítě a představení 

projektu na individuálních schůzkách. U velké části zájemců bylo cítit váhání se vstupem 

do projektu, jejich strach vycházel zejména ze sdružování s dalšími osobami a 

nedostatečného technického zázemí, pokud by se průběh kurzu přesunul opět do online 

prostředí. 

 

Účastníci projektu měli k dispozici poradce, na které se nejčastěji obraceli s problematikou: 

zpracování a úprava životopisu, pomoc s vyhledáváním pracovních míst a příprava 

na oslovení zaměstnavatelů, příprava a nácvik pracovního pohovoru, změna oboru nebo 

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 6. monitorovacího období (1.7.-30.11.2021) se zúčastnilo aktivity 37 účastníků 

(10 v Přerově, 27 v Olomouci). Všech 37 účastníků po úspěšném absolvování závěrečného 

testu obdrželo Osvědčení o absolvování programu Motivační skupinové aktivity. 

 

Realizované termíny KA2 v období 1.7.-30.11.2021 

Olomouc Přerov 

23.08.-27.08.2021   19.07.-23.07.2021    

06.09.-10.09.2021   20.09.-24.09.2021    

13.09.-17.09.2021     

04.10.-08.10.2021  

01.11.-05.11.2021  

 

V období 1.7.-30.11.2021 byly zrušeny čtyři kurzy KA2 (3 ve Šternberku, 1 v Přerově), protože 

se kvůli obavám účastníků z nákazy nedařilo naplnit jejich kapacitu.  Díky snaze koordinátorů 

se uskutečnily tři náhradní běhy v Olomouci, které proběhly v prezenční formě a 

za zvýšených hygienických podmínek (roušky, testy, dezinfekce, rozestupy). 

 

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

rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Účastníci i přes počáteční obavy z nákazy 

hodnotili průběh aktivity pozitivní zpětnou vazbou. Účastníci ocenili především 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.   

 

Rovněž lektoři pozitivně ocenili, že kurzy probíhají opět v prezenční formě, protože přikládají 

velký význam osobnímu kontaktu s účastníky, který má u této cílové skupiny obrovský 

význam při motivaci k dalšímu seberozvoji.  

 



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 
 

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 6. monitorovacího období (1.7.-30.11.2021)  bylo v rámci aktivity proškoleno 35 

účastníků (10 v Přerově, 25 v Olomouci). Všech 35 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 období 1.7.-30.11.2021 

Olomouc Přerov 

12.07.-15.07.2021   09.08.-12.08.2021    

06.09.-09.09.2021   04.10.-07.10.2021    

20.09.-23.09.2021    

11.10.-14.10.2021    

08.11.-11.11.2021    

 

V období 1.7.-30.11.2021 byly zrušeny čtyři kurzy KA3 (3 ve Šternberku, 1 v Přerově), protože 

se kvůli obavám účastníků z nákazy nedařilo naplnit jejich kapacitu.  Díky snaze koordinátorů 

se uskutečnily dva náhradní běhy v Olomouci, které proběhly v prezenční formě a 

za zvýšených hygienických podmínek (roušky, testy, dezinfekce, rozestupy). 

 

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

probíhaly rozhovory účastníků s evaluátorem projektu. Účastníci ocenili, že se nejedná pouze 

o teoretickou výuku, ale měli k dispozici notebook, na kterém si zkoušeli přednášený obsah 

za asistence lektorů. Kromě základních uživatelských znalostí si účastníci vyzkoušeli tvorbu 

rozpočtu s využitím moderní techniky nebo ukládání a zálohování dat, získali informace 
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ohledně bezpečného používání moderních technologií. Účastníky z věkové kategorie 25- 

často zajímala problematika podnikání – tvorba podnikatelského plánu a možnost získání 

finančních prostředků na rozjezd podnikání. 

 

Informační technologie jsou využívány v osobním i pracovním životě a pandemie koronaviru 

zvýšila důraz na jejich používání. Zejména věková skupina 50+ nemá v této oblasti potřebné 

znalosti, a proto je potřeba si neustále doplňovat vzdělání a znalosti, které jsou v mnoha 

oborech požadovány.  

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 pandemické situaci probíhaly stáže za zvýšených hygienických podmínek 

(respirátory, dezinfekce) a s ohledem na dodržování vládních nařížení. 

 

V 6. monitorovacím období bylo zrealizováno celkem 14 stáží. Díky snaze koordinátorů a 

ochotě poskytovatelů byly vyjednány stáže na pozicích, které si účastníci po konzultaci 

s poradcem a koordinátorem zvolili. Absolvování stáže umožnilo účastníkům vyzkoušet si 

vybranou práci a udělat si představu o profesních požadavcích, fungování provozu nebo 

finanční náročnosti daného oboru, což se u některých účastníků dost lišilo od jejich prvotní 

představy.  

 

Nejčastěji žádanou stáží u mladých účastnic projektu byla v tomto monitorovacím období 

kosmetika. Vysoký zájem o tuto stáž vyplývá z atraktivnosti oboru, protože péče o vzhled a 

poskytování kosmetických služeb je zejména mezi ženami vyhledávanou službou. Navíc 

mnoho z nich o tomto oboru uvažuje i kvůli budoucímu sladění pracovního a rodinného 

života. V tomto období se uskutečnilo celkem pět stáží ve dvou různých salonech. Jedna ze 

stážistek se rozhodla navázat na stáž absolvováním rekvalifikace, ostatní účastnice zvažují 

tuto možnost zejména s ohledem na vyšší náklady při zařizování salonu. 
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S jasnou představou o svém budoucím zaměření se vydali na stáž v masážním studiu 

postupně tři účastníci projektu, přičemž dva z nich stáž přesvědčila do té míry, že nastoupili 

na navazující rekvalifikační kurz, aby mohli začít pracovat v tomto oboru.  

 

Rovněž v tomto monitorovacím období proběhly stáže v dětských zařízeních, o které 

projevují zájem hlavně účastnice ze skupiny 50+. V Přerově absolvovala jedna účastnice 

během léta stáž v dětské skupině, protože si chtěla vyzkoušet, zda zvládne práci 

s nejmenšími dětmi. Další dvě účastnice nastoupily na stáž v dětském klubu, kde měly 

možnost přímé práce s dětmi včetně příprav, které k tomu patří. Paní Dagmar se zapojila 

do realizace letních příměstských táborů, paní Moniku obzvlášť bavila tvorba s dětmi. Obě 

účastnice si tak potvrdily, že práce s dětmi je pro ně to pravé, a rozhodly se pro rekvalifikační 

kurz pracovníka v sociálních službách.  

 

Poprvé proběhly i dvě stáže v oblasti vedení účetnictví. Protože je poměrně těžké s ohledem 

na citlivé údaje v účetnictví najít organizaci nebo účetní, která by k této práci přibrala 

stážistu, obě účastnice byly velmi vděčné, že se stáže podařilo zrealizovat.  

 

Poprvé se uskutečnila i stáž na pozici zedník, o kterou projevil zájem mladý účastník 

projektu. Přes počáteční obavy si stážista vyzkoušel různé postupy pod vedením mentora 

přímo v provozu na probíhající stavbě. Vzhledem k nedostatečnému počtu pracovníků 

ve stavebnictví a dobrému finančnímu ohodnocení by se rád této činnosti věnoval. 

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.  

 

Účastníci, kteří zahájili rekvalifikaci v předchozích monitorovacích obdobích, dokončili 

v období  1.7.-30.11.2021 rekvalifikaci a získali osvědčení pro výkon těchto činností:   

 Asistent pedagoga (3x) 
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 Kosmetička (2x) 

 Manikérka a nehtová designérka 

 Pracovník v sociálních službách (2x) 

 Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání 

 Tatér (po předchozí rekvalifikaci - kosmetička) 

 Účetnictví 

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

 

Z předchozích monitorovacích období musí ještě 2 účastnice dokončit závěrečnou zkoušku 

k získání osvědčení (Personalistika, Asistent pedagoga). 

 

V období 1.7.-30.11.2021 bylo zahájeno pod záštitou projektu nově 16 rekvalifikačních kurzů, 

které si účastníci projektu zvolili s ohledem na budoucí možnost uplatnění. 9 účastníků 

ukončilo svou rekvalifikaci a získalo osvědčení, 7 účastnic zahájilo rekvalifikační kurz, který 

pokračuje v dalším monitorovacím období. 

 

Účastníci v období 1.7.-30.11.2021 začali rekvalifikaci, úspěšně ji v tomto období dokončili 

a získali osvědčení z následujících rekvalifikací:  

 Asistent pedagoga (3x) 

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

 Kosmetička  

 Pracovník v sociálních službách 

 Sportovní masáž (2x). 

 

Účastníci v období 1.7.-30.11.2021 zahájili rekvalifikaci a budou ji v následujícím 

monitorovacím období dokončovat v oboru:  

 Asistent pedagoga (2x) 

 Kurz pro pracovníky v sociálních službách  

 Sportovní masáž 

 Účetnictví, daňová evidence, mzdové účetnictví a daně (3x). 
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Rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, pracovníky v sociálních službách a vedení 

účetnictví probíhají i nadále v online formě, což bylo pro některé účastníky z počátku 

náročné, ale za podpory koordinátorů se podařilo překonat počáteční obavy i technické 

obtíže a rekvalifikace dokončit. 

 

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

na trhu práce. Paní Marie se během své praxe při rekvalifikaci zalíbila vedení Domova 

pro seniory a dostala nabídku na uzavření pracovního poměru po dokončení rekvalifikace, 

kterou s radostí přijala. 

 

Od listopadu nastoupila do pracovního poměru také paní Dita, která pod záštitou kurzu 

absolvovala rekvalifikaci jako Chůva. Projekt jí pomohl k její vysněné práci s dětmi 

v mikrojeslích. 

 

Paní Dagmar se nám během několika měsíců v projektu vysloveně proměnila před očima. Její 

elán a nadšení pro práci s dětmi během stáže pokračovalo i během praxe při rekvalifikaci 

na pracovníka v sociálních službách. Rovněž paní Dagmar získala zaměstnání u neziskové 

organizace.  

 

Ačkoliv mužů vstupuje do projektu výrazně méně v porovnání s ženami, jsou i mezi nimi 

úspěšní účastníci projektu.  Pan Jaroslav se rozhodl pro životní změnu a absolvoval kurz 

Sportovní masáž. Také on bude v lednu nastupovat do pracovního poměru. 
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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  

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

Nebylo možné garantovat termíny skupinových aktivit, stáží ani rekvalifikací, proto 

docházelo ke zpožděním v plnění původního harmonogramu. Realizační tým se rozhodl 

pro podstatnou změnu, a to prodloužení projektu do 31.3.2022. 

 

Podstatou projektu je pomoci účastníkům se zapojit na trh práce, motivovat je k získání 

nových znalostí a práci na svém dalším rozvoji. Velmi příjemným poznatkem ze skupinových 

aktivit je vzájemná podpora, kterou si účastníci vyjadřují, protože se často ocitli v podobné 

životní situaci a mohou tak sdílet své zkušenosti.  

 

Dalším účastníkem, který získal zaměstnání, byla paní Yveta. Ačkoliv neabsolvovala stáž ani 

rekvalifikaci, díky účasti v projektu jí bylo nabídnuto pracovní místo u partnera projektu, 

které jí umožňuje zapojit se na trh práce i po nemoci, kterou prodělala.  

 

I přestože se realizační tým setkává u některých účastníků v projektu se strachem či 

s nejistotou budoucího vývoje, je naším cílem být tu pro účastníky a pomáhat jim při změně 

jejich situace.   
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1.8 Fotodokumentace 
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Fotografie ze stáží 

  

 

Ing. Pavlína Vítámvásová 


