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Základní informace







Projekt podpořen z OP LZZ, tedy prostředků EU a
českého státního rozpočtu
Cílová skupina – osoby ohrožené nezaměstnaností,
osoby nezaměstnané s problémem při zaměstnávání z
hlediska věku, pohlaví či zdraví
Realizátor projektu: Institut komunitního rozvoje,
Purkyňova 6, Ostrava
Partneři projektu:




SŠEP Studénka o.p.s.
Edukana

Zpracovala: Dana Diváková

2

Hlavní aktivity projektu









Aktivita 1 – Komunikační strategie
V rámci realizace projektu probíhala stálá komunikace v rámci projektu.
Komunikace byla zaměřena především na cílovou skupinu a na informace o
probíhajících
aktivitách.
Byla dohodnuta spolupráce s TV Polar, kde byly průběžně zveřejňovány informace o
realizaci projektu.
K ukončení jednotlivých kurzů byla vždy zpracována tisková zpráva a zaslána
jednotlivým médiím.
Rovněž proběhl rozhovor o ukončení 4 běhů kurzů v Českém rozhlase Ostrava.
Na samostatném odkazu na stránkách realizátora a partnerů projektu Kompetenční
model byly průběžně zveřejňovány informace a fotografie z jednotlivých aktivit.

Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 2 – Vytvoření vzdělávacích materiálů
Byly vytvořeny čtyři vzdělávací materiály a to:
Kdo jsem a kam jdu
Jak na komunikaci se zaměstnavatelem
Základy ekonomiky a práva
Jak na práci s počítačem



Dalším materiálem byla publikace Co brání a pomáhá při zaměstnávání



Materiály byly předávány všem účastníkům kurzů







Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 3 – Zpřístupnění nabídky vzdělávání
Uskutečnilo se celkem pět běhů kurzů, které byly zaměřeny na účetnictví, výpočetní
techniku, komunikační a prezentační dovednosti.
Celkem se přihlásilo do kurzů 99 osob, úspěšně /získáním osvědčení/ ukončilo kurzy
90 osob.
Na závěr kurzů mohli účastníci vyhodnotit kurzy a to známkováním, průměrná
známka byla za všechny kurzy 1,3.
Nejvíce byli účastníci spokojeni s obsahovou náplní kurzů a přístupem realizátorů.

Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 4 – Doprovodné aktivity
V rámci doprovodných opatření je účastníkům vzdělávání poskytováno občerstvení,
bylo propláceno cestovné těm, kteří cestovali mimo své trvalé bydliště. V případě
Ostravy se jednalo o 3 účastníky, ve Studénce o 21 účastníků.



Cestovné bylo propláceno na základě dohody s účastníky kurzů



Celkem na cestovném bylo vyplaceno 48 000,- Kč
Do doprovodných aktivit patřilo také hlídání dětí ve Studénce.



Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 5 – Poradenství
V rámci uvedené klíčové aktivity byla zřízena dvě poradenská střediska a to
v Ostravě a ve Studénce.
Poradenství bylo zaměřeno primárně na vzdělávání, pracovní a rodinné právo.
Zajímavým výstupem poradenství je osobní poradenství, které vyplynulo z potřeb
samotné cílové skupiny. Při závěrečném natáčení na kameru se ukázalo, že někteří
účastníci mají s vystoupením před větší skupinu zcela zásadní problémy. Abychom
odstranili trému, vnitřní negativní hodnocení sebe sama, uskutečnili jsme osobní
poradenství s diagnostikou osobnosti a návrhy možného směru vývoje.
Poradenství bylo rovněž zaměřeno na konzultace k životopisům, motivačním
dopisům a průvodní dopisy pro zaměstnavatele.
Celkem jsme konzultovali 85 životopisů či jiných dokumentů pro cílovou skupinu.

Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 6 – Odborné praxe
Byly zpracovány dotazníky pro jednotlivé zájemce, se kterými se o dané aktivitě
komunikovalo již v průběhu realizace kurzů. Dotazníky již byly směřovány na dotazy
vzhledem k zaměstnání, vzdělání, délce praxe, omezeních a limitech.
Rovněž byly zpracovány oslovovací dopisy na jednotlivé spolupracující organizace a
instituce a zahájeny první praxe.
Zájem o praxi projevilo 15 absolventů kurzů, přičemž jsme mohli uspokojit pouze 10
tak, jak bylo plánováno při zpracování projektu.
Odborné praxe jsou zaměřeny tak, aby absolventi kurzů měli možnost v tzv.
hájemství vyzkoušet všechny nabyté vědomosti a znalosti a měli možnost si je ověřit
v praxi.
Praxe byly týdenní až čtrnáctidenní – dle dohody se spolupracujícími organizacemi a
měly primárně charakter administrativní činnosti, ať již klasická administrativa, či
účetnictví.

Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 7 – Vedení projektu
Za dobu trvání projektu se uskutečnilo celkem 28 schůzek projektového týmu.
Úkolem projektového týmu bylo především:
Řídit tým zpracovatelů jednotlivých metodických materiálů
Zajistit přípravu a hladký průběh vzdělávání cílové skupiny
Zajistit komunikaci s cílovou skupinou
Zajistit fungování doprovodných opatření včetně hlídání dětí
Zajistit Odborné praxe pro účastníky kurzů
Zajistit kvalitní Poradenství pro cílovou skupinu
Zajistit dostatečné financování projektu v překlenovacím období /zaslání zprávy –
zaslání finančních prostředků, stálý vnitřní dluh organizace cca 500 tis. Kč/

Zpracovala: Dana Diváková
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Aktivita 8 – Závěrečná konference
Informovat o průběhu projektu
Najít témata pro další projekt tak, aby co nejvíce odpovídal cílové skupině
Zhodnotit projekt, jeho silné a slabé stránky

Zpracovala: Dana Diváková
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Z celkového počtu 99 přihlášených absolvovalo úspěšně 90 účastníků, což je
90,9%
Dalšími aktivitami – především poradenstvím – prošlo dalších 200 osob
Z účastníků kurzů získalo zaměstnání 27 osob, což je 30% úspěšných
absolventů kurzů
Na projektu se podílelo 15 členů týmu, včetně partnerů
Celkové náklady projektu nepřesáhly 3 mil. Kč
Náklad na jednoho účastníka kurzu byl průměrně 25,000,- Kč
Celkem se uskutečnilo 850 hodin vzdělávání v základních kurzech a 32 hodin v
doplňkových
Náklad na jednu hodinu kurzu cca 3 290,- Kč

Zpracovala: Dana Diváková
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Děkuji za
pozornost
Dana Diváková

Zpracovala: Dana Diváková
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