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Předmluva
Tato diseminační projektová brožura byla vytvořena v rámci projektu
PROAKTIV MOST - poradensko - reaktivační program pro nezaměstnané
(realizace od 1.12.2006 do 30.8.2008 ) pro multiplikaci výsledků projektu,
jeho publicitu a jako zdroj informací o projektu zaměřeného na kombinaci
rekvalifikačních kurzů při vzdělávání cílových skupin, doplněných
poradensko - profesním poradenstvím a cílenou asistencí při vyhledávání
zaměstnání.
Obsahová náplň brožury je věnována především popisu veškerých
projektových aktivit, včetně hodnocení, výstupů a výsledků.
Tato brožura byla prezentována na diseminačních seminářích projektu, byla
distribuována účastníkům projektu a dalším zájemcům a její elektronická
verze je k dispozici na přiloženém CD a na stránkách žadatele
www.asista.cz a partnera www.komoracert.cz

Text: ASISTA, s.r.o., zpracovali Mgr. Dita Prchlíková, Mgr. Pavel Staněk
Vyrobeno v Mostě, srpen 2008
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Několik slov úvodem:
Příprava projektu vycházela ze Zprávy o situaci na trhu práce za rok 2005
- Úřadu práce v Mostě ze které vyplývá, že nejproblematičtější skupinou
uchazečů o zaměstnání jsou 1) dlouhodobě evidovaní uchazeči do 25 let
(21 % všech evidovaných uchazečů) a 2) dlouhodobě evidovaní uchazeči
ostatní (76%).
Pro první z obou skupin je prioritním cílem poskytnutí a zajištění možnosti
získat praktické zkušenosti, jako prostředku k pozdějšímu uplatnění na trhu
práce. V projektu je tento cíl sledován především profesním poradenstvím,
reaktivací již dříve nabytých znalosti a jejich doplnění prostřednictvím
odborně-profesní rekvalifikace, získáním dalších praktických dovedností a
především zajištěním zaměstnanecké praxe s perspektivou vytvoření
nového pracovního místa či zaměstnání.
Pro druhou, ve Zprávě uvedenou skupinu, je prioritním cílem návrat na
trh práce, zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivce ve vztahu
k aktuálním odborně profesním potřebám a motivace k samostatnému
rozhodování.
V projektu byly tyto cíle zajištěny pomocí profesního poradenství,
reaktivací již dříve nabytých zkušeností, odborných znalostí a pracovních
návyků, společně s motivací k samostatnému rozhodování o budoucím
směřování.
Aktivity projektu byly připraveny ve spolupráci s ÚP Most, aby napomohly
řešení situace popsané ve výše uvedené analýze.
Projekt a jeho příprava rovněž vycházel z výsledků projektu Development
- rozvoj lidských zdrojů, realizovaném žadatelem v rámci Phare 2000 a
národního projektu Příprava na práci realizovaného v rámci zakázky pro
Úřady práce v Mostě a Chomutově. Zde se prokázala zvýšená efektivita
zaměstnatelnosti účastníků projektu po předchozím průzkumu potřeb
zaměstnavatelů z regionu, potřeb trhu práce a po reaktivizaci znalostí a
dovedností spojených s individuálním profesním poradenstvím a
následným zajištěním praxe.
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Informace o příjemci podpory a partnerovi
Příjemce podpory
ASISTA, s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost, která již od roku
1992 realizuje široké spektrum aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
V rámci své činnosti spolupracuje zejména s regionálními úřady práce a se
zaměstnavateli v severozápadních Čechách a na území města Praha.
Od konce 90. let se Asista, s.r.o. podílí na realizaci programů zaměřených
na rozvoj lidských zdrojů financovaných ze zdrojů Evropské unie a státního
rozpočtu ČR: Leonardo da Vinci, Palmif, Phare 2000, Phare 2003, iniciativa
Interreg III B a EQUAL. Od roku 2005 se aktivně zapojuje též do projektů
ESF.
V průběhu svého rozvoje vyvinul pracovní tým společnosti celou řadu
rekvalifikačních kurzů akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a
tělovýchovy ČR, jakož i specializovaných motivačních a poradenských
programů pro vybrané skupiny nezaměstnaných, které jsou znevýhodněny
na trhu práce (dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, nezaměstnaní se
změněnou pracovní schopností, matky po rodičovské dovolené apod.). Od
roku 2005 provozuje pro široké spektrum klientů agenturu práce.
Partner projektu
Komora, s.r.o. je účelová dceřinná společnost Okresní hospodářské komory
(OHK). V projektu bylo využito propojení zaměstnavatelů a podnikatelů v
regionu sdružených v OHK se strukturami současného trhu práce. Komora,
s.r.o. aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Mostě a Chomutově na
podpoře zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů v regionu. Realizuje
prezentace vysokých škol na trhu práce, kulaté diskusní stoly k
problematice trhu práce a vzdělávání zaměstnanců podnikatelských
subjektů.
Komora s.r.o. využívá organizační strukturu OHK, pevně vázanou na
zaměstnavatele a podnikatele v regionu, pravidelně monitoruje jejich
aktuální potřeby a jejich požadavky na zaměstnance i potřeby vzdělávání a
vytváření nových pracovních míst.
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Co bylo cílem projektu?
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení účinnosti aktivní politiky
zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání,
prostřednictvím realizace rekvalifikačních a poradenských programů a
činností se zaměřením na individuální přístup, aktivizaci, motivaci a návrat
účastníků projektu do zaměstnání, nebo vyhledání jiného zaměstnání.
Klíčovým výstupem celého projektu bylo zajištění pracovních míst, nebo
pracovní praxe pro účastníky projektu z řad cílových skupin Tento cíl byl
plně podporován souborem všech aktivit projektu, především aktivitami
asistentů trhu práce, profesním poradenstvím a reaktivačními aktivitami
shrnutých v rámci odborně profesních programů WorkCentra.
Dílčí cíle projektu:
1. vytvořit podmínky pro dlouhodobou a cílenou podporu vytváření nových
pracovních míst prostřednictvím aktivit WorkCentra (a za podpory
zaměstnanecké agentury žadatele), zaměřených na zajištění odborné praxe u
zaměstnavatelů pro účastníky projektu, navázání aktivních styků mezi
účastníky a zaměstnavateli v regionu a na pracovní diagnostiku zaměřenou
na další pracovní uplatnění účastníků projektu.
2. podpořit zavádění nových nástrojů APZ, prostřednictvím souboru
poradenských modulů a činností v rámci aktivit WorkCentra zaměřených na
poskytování odborných poradenských služeb v oblasti pracovního uplatnění
pro osoby z řad cílových skupin, zejména formou vytváření profesních plánů,
individuálního poradenství a motivace.
3. podpořit a zvýšit možnosti motivačních, rekvalifikačních a aktivizačních
opatření v rámci prevence nezaměstnanosti prostřednictvím reaktivačních,
odborně - profesních rekvalifikačních programů WorkCentra zaměřených na
reaktivaci dříve nabytých znalostí a jejich doplnění v závislosti na aktuální
potřeby trhu práce, zejména pak v oblasti informačních a komunikačních
technologií a klíčových kompetencí.
4. realizovat pilotní poradensko-rekvalifikační programy sestávající z
akreditovaných rekvalifikačních kurzů a poradenských aktivit a odborné
praxe u zaměstnavatelů
5. umožnit části účastníků kurzů nástup do podporovaného zaměstnání
(včetně dotace z rozpočtu projektu)
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Pracovní tým
Projektový manager: Mgr. Dita Prchlíková
Projektový manager partnera: PhDr. Petra Chýlová
Asistenti WorkCenter: Anna Egerová, Andrea Malkusová, Vratislav Krupka
Asistenti trhu práce: Eva Matušíková, Zdeněk Weber, Antonie Stibůrková
Administrativní pracovníci a účetní: Veronika Stejskalová, Radim Uher,
Ivana Horová, Ing. Lenka Chytková, Jitka Havlínová
Stručný popis aktivit projektu
Aktivita č. 1 - Workcentrum
2 WorkCentra sloužila v projektu jako jednotící a pojící prvek všech aktivit
a činností projektu a navazovala na činnost již dříve úspěšně
provozovaných Center aktivit. WorkCentra byla zřízena ve městech Litvínov
a Most. Pro podporu aktivit byla dovybavena nezbytnými pomůckami a IT
technikou.
činnost WorkCenter zahrnovala tyto dílčí aktivity:
- asistenční podpora účastníkům projektu
V rámci rekvalifikačních kurzů byla činnost WorkCenter zaměřena na
asistenci účastníkům projektu, zejména na organizaci a koordinaci
jednotlivých činností a rekvalifikačních modulů, samostudium s
využitím počítačů centra.
- koordinace a organizace doprovodných poradenských aktivit
Asistent WorkCentra organizoval celkový rozvrh poradenských aktivit,
plánoval setkání účastníků a úřadu práce, plánoval a organizoval
workshopy účastníků projektu se zaměstnavateli z regionu,
organizoval schůzky s lektory v rámci individuálního poradenství,
diagnostiky apod.
- technická podpora
Každé ze dvou center bylo dovybaveno upgradem operační paměti,
operačního systému, kancelářského software a harddisku a novými
monitory. Dále byly zakoupeny nezbytné pomůcky a příslušenství pro
chod a činnost WorkCenter a pro podporu samostatné práce
účastníků v rámci odborně profesních rekvalifikačních programů
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-

(výukový sw na TA a účetnictví, výuková CD, učebnice, multifunkční
síťová tiskárna včetně faxu a scanneru)
organizační zajištění odborných zaměstnaneckých praxí
Asistent WorkCentra spolu s asistenty trhu práce organizoval
umísťování účastníků projektu na odborné praxe, komunikoval se
zaměstnavateli v souvislosti s odbornou praxí, shromaždoval
informace o volných pozicích na trhu práce apod.

Aktivita č. 2 – Odborně profesní rekvalifikační kurzy WorkCenter
Realizováno bylo 6 odborně profesních-rekvalifikačních kurzů WorkCenter s
cílem reaktivovat již nabyté odborně profesní znalosti a dovednosti, doplnit
odborné znalosti a rozšířit kvalifikaci o aktuální dovednosti požadované na
trhu práce a rozvinout samostatný přístup ke vzdělávání a k vyhledávání
zaměstnání.
Popis realizace a stručná charakteristika kurzů:
a) výběr účastníků programu z řad cílových skupin za úzké spolupráce
Úřadu práce v Mostě
b) realizace 6ti kurzů zaměřených na tyto klíčové kompetence:
Informační technologie - (akreditovaný kurz Obsluha PC 2x)
Administrativa - (akreditovaný kurz Operátor PC s programem pro
zpracování textu 2x)
Ekonomické činnosti - (akreditovaný kurz Obchod a skladové hospodářstvílogistika 2x)
Do 3 kurzů realizovaných v Litvínově bylo zařazeno 30 osob, do zbývajících
3 kurzů realizovaných v Mostě pak bylo zařazeno 36 osob. Kurzy byly
zaměřeny na reaktivaci profesně odborných návyků a znalostí již v
minulosti nabytých, zvýšení kvalifikace a získání dalších praktických
dovedností potřebných pro výkon zaměstnanecké praxe a budoucího
zaměstnání. Příprava obsahu a tématických okruhů byla prováděna na
základě dlouhodobých zkušeností žadatele se vzděláváním dospělých. Byly
uplatňovány metodické a pedagogické zásady výuky dospělých, principy
metody problémového učení a systémového učení.
c) Součástí kurzů byla aktivní samostatná příprava, která byla cíleně
zaměřená na rozvoj samostatného přístupu k sebevzdělávání, rozvoji
individuální přípravy a samostatného řešení problémových úkolů.
Samostatná příprava byla realizována formou samostudia s prvky
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e-learningu za podpory asistenta WorkCentra a pravidelných konzultací s
lektory. Na přípravě odborně - profesních rekvalifikačních kurzů se podíleli
jednotliví lektoři a asistenti WorkCenter
• Obchod a skladové hospodářství – logistika; Dispečer logistiky
Kurz byl určen klientům se středoškolským vzděláním a byl zaměřen na
oblast logistiky, skladování, obchod a ekonomiku v rozsahu 360 hodin
včetně zkoušek.
Termín a místo konání: 19.9.2007 - 21.12.2007 v Mostě
5.9.2007 - 19.12.2007 v Litvínově
Rekvalifikace se zúčastnilo celkem 22 účastníků, z nichž 18 obdrželo
osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, 4 ukončili rekvalifikaci
předčasně; 6 absolvovalo zaměstnaneckou praxi, 13 nastoupilo do
zaměstnání.

Umístění posluchačů
po ukončení rekvalifikace

0%

Dotované zaměstnání (0)

35%

Nedotované zaměstnání (13)
Předčasné ukončení (4)
50%

Neumístění absolventi (9)

15%
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• Obsluha osobního počítače
Kurz byl určen klientům se základním a středoškolským vzděláním a byl
zaměřený na získání základních znalostí MS Windows, MS Word, MS Excel a
Internet v rozsahu 160 hodin včetně zkoušek.

Termín a místo konání:

5.3.2007 - 4.5.2007 v Mostě
22.1.2007 - 23.3.2007 v Litvínově

Rekvalifikace se zúčastnilo celkem 22 účastníků, z nichž 18 obdrželo
osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, 4 účastníci ukončili rekvalifikaci
předčasně; 4 absolvovali zaměstnaneckou praxi, 14 nastoupilo do
zaměstnání.

Umístění posluchačů
po ukončení rekvalifikace

0%

Dotované zaměstnání (0)

31%

Nedotované zaměstnání (14)
54%
15%

Předčasné ukončení (4)
Neumístění absolventi (8)
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• Operátor počítače s programem pro zpracování textu; Písař,
písařka
Kurz byl určen klientům se středoškolským vzděláním s částečnou znalostí
práce na PC, byl zaměřen na MS Word a nácvik prstokladu s psaním všemi
10 prsty v rozsahu 180 hodin včetně zkoušek.
Termín a místo konání:

24.4.2008 - 8.7.2008 v Mostě
3.3.2008 - 30.4.2008 v Litvínově

Rekvalifikace se zúčastnilo celkem 20 účastníků, z nichž 19 obdrželo
osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, 1 účastník nevykonal závěrečnou
zkoušku; nikdo neabsolvoval zaměstnaneckou praxi, 3 nastoupili do
zaměstnání.

Umístění posluchačů
po ukončení rekvalifikace

5%
15%

Dotované zaměstnání (1)
0%

Nedotované zaměstnání (3)
Předčasné ukončení (0)
Neumístění absolventi (16)
80%
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Aktivita č. 3 Doprovodné poradenské aktivity WorkCenter
Soubor poradenských modulů a činností WorkCenter zaměřených na
individuální profesní poradenství, motivační aktivity, bilanční a pracovní
diagnostiku a přípravu profesního plánu, přípravu, exkurze u
zaměstnavatelů, aktivizační činnosti zaměřené na rozvoj klíčových
kompetencí, prezentace zaměstnavatelů z regionu apod. (Soubor
poradenských modulů probíhal paralelně s odborně profesnímirekvalifikačními kurzy)
a) základní profesní diagnostika
proběhlo zjištění dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností. Výsledky
této diagnostiky sloužily pro další práci v rámci individuálních poradenských
aktivit a pro cílené zaměření odborné praxe a podporovaného zaměstnání.
b) soubor poradenských aktivit WorkCentra
účastník aktivit průběžně procházel a aktivně se zapojoval do souboru
poradensko profesních aktivit WorkCentra. Každý účastník se setkával
s asistentem trhu práce, zaměstnankyní žadatele specializující se na tuto
činnost. Harmonogram jednotlivých aktivit byl tvořen na základě
individuálních potřeb účastníků projektu. Jednotlivé moduly, činnosti i jejich
návaznost a řazení byly nastaveny tak, aby bylo dosaženo co
nejefektivnějšího působení na účastníky projektu s cílem zvýšit možnost
jejich dalšího uplatnění na trhu práce.
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•

Poradenství
pro
účastníky,
rekvalifikačních kurzů – výstupy

kteří

se

nezúčastnili

Umístění posluchačů
po ukončení poradenství

23%

Dotované zaměstnání (10)
Nedotované zaměstnání (3)

77%

Aktivita č. 4 Workshopy se zaměstnavateli a setkání se zástupci ÚP
V rámci aktivit WorkCenter proběhly 3 workshopy se zaměstnavateli z
regionu, na kterých se zaměstnavatelé prezentovali a účastníci programu
se měli možnost dozvědět aktuální požadavky zaměstnavatelů na pracovní
sílu, její odborné znalosti, zkušenosti apod. Účastníci projektu mohli se
zástupci zaměstnavatelů diskutovat a vznášet dotazy. Během workshopů
byly rovněž předjednány se zaměstnavateli kontakty na odbornou
zaměstnaneckou praxi zajišťovanou v návaznosti na absolvování odborně
profesních-rekvalifikačních kurzů a doprovodných poradenských aktivit
asistenty WorkCenter a trhu práce. Důležitým cílem workshopů se
zaměstnavateli bylo rovněž cílené navazování kontaktů a předjednávání
podporovaného zaměstnání. V rámci aktivit WorkCenter a v návaznosti na
bloky individuálního poradenství a profesního plánu, byla zrealizována 3
informačně poradenská setkání, na kterých se účastníci programů setkávali
se zástupci Úřadu práce v Mostě a byli informováni o aktuálních
požadavcích trhu práce, akcích a programech ÚP, podrobnostech o novém
Zákoně o zaměstnanosti apod. Workshopů se zaměstnavateli a
informačních setkání se zástupci ÚP se účastnili i zájemci o aktivity
projektu na základě propagace a prezentace. V recepci WorkCenter byli
všichni zájemci o účast informováni o nabízených aktivitách. Aktivně se na
přípravě a realizaci této aktivity podílely spolupracující instituce Úřad práce
v Mostě a OHK Most a dále partner projektu Komora s.r.o.
14
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Aktivita č. 5 Odborné praxe k rekvalifikačním kurzům
V návaznosti na doprovodné poradenské aktivity WorkCenter, na výsledky
individuálních profesních plánů a případných získaných kontaktů z
workshopů se zaměstnavateli byly za podpory asistenta trhu práce
průběžně zprostředkovávány schůzky se zaměstnavateli z regionu s cílem
zajistit zaměstnanecké praxe. Celkem bylo na praxe umístěno 15 účastníků
projektu. Praxe byly cíleně zajišťovány v oborech a profesních oblastech
navazujících na předchozí zkušenosti účastníků a na základě nově
osvojených a reaktivovaných znalostí. Celková délka jedné praxe byla max.
1 měsíc a praxe byly realizovány po absolvování odborně profesních rekvalifikačních kurzů. Zaměstnanecká praxe byla po celou dobu sledována
asistenty trhu práce. Byla zaznamenávána docházka, byl hodnocen přínos
účastníka projektu pro zaměstnavatele a spokojenost s jeho prací a
znalostmi. Na závěr praxe vypracoval každý zaměstnavatel krátké písemné
hodnocení průběhu praxe do připraveného dotazníku.
Aktivita č. 6 Podporované zaměstnání
V návaznosti na průzkum zájmu ze strany zaměstnavatelů, tomu
přizpůsobený průběh kurzů a na výsledky odborné praxe byla za podpory
zaměstnanecké agentury žadatele (později i externího subdodavatele)
vyvíjena cílená činnost vedoucí k realizaci pracovního poměru s finanční
podporou z rozpočtu pro min. 10 ze všech 66 účastníků projektu. Finanční
podpora projektu byla cílena na pokrytí vícenákladů spojených se
zaměstnáním účastníka projektu. Podpora byla poskytována po dobu 3
měsíců, max. do data ukončení projektu. Zaměstnání účastníka projektu
bylo smluvně zajištěno mezi zaměstnavatelem a žadatelem projektu.
Během pracovního poměru podpořeného z projektu byla činnost účastníka
projektu sledována asistentem trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavatelem byl účastník projektu hodnocen. Mzdové příspěvky, pro
účely podpory zaměstnavatelů byly určeny částkou 13 500,- Kč včetně
odvodů (dle pravidla de minimis z toho 75% příspěvek pro zaměstnavatele)
max. však 10 000,- Kč.
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Počet dotovaných a nedotovaných pracovních míst
celkem podpořených pracovních míst: 44

11
dotované pracovní místo
nedotované pracovní místo

33

Aktivita č. 7 řízení a zajištění realizace projektu včetně prezentace
Řízení a zajištění realizace projektu (managament projektu, monitorování,
vyhodnocování, administrace, finanční řízení atp.). Řízení celého projekt z
hlediska plnění projektového harmonogramu (aktivity, nákupy vybavení,
školení, kurzy atd.), smluvního zajištění, monitoringu a kontrolu plnění
dílčích úkolů, finanční a obsahové správnosti a úzké spolupráce
projektových managerů s koordinátory aktivit (setkávání řídícího týmu a
pracovních skupin), nákup technického vybavení, ověřování plánované
publicity a propagace projektu. Sledování a kontrola průběžného čerpání
projektu a připravování žádostí o projektové zálohy. Kontakt s bankou,
auditorem, řídícím orgánem grantového schématu. Zajištění kompletace
závěrečné projektové zprávy, obsahovou kontrolu a tisk.
Dokumenty související s realizací projektu byly označeny předepsanou
symbolikou. Na věci pořízené z prostředků projektu byly nalepeny
samolepicí štítky se symbolikou ESF. Do Workcentra jsme umístili
prezentační nástěnky o projektu.
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Ve zveřejněných inzercích a článcích o projektu bylo uváděno, že projekt je
financován z prostředků EU a státního rozpočtu EU. Symbolika byla též
uvedena na propagačních letácích, které jsme předávali při informačních
schůzkách o projektu zájemcům o projekt a zaměstnavatelům se kterými
bylo sjednáváno pracovní uplatnění.
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PRO KOHO A PROČ
Rekvalifikace v rámci projektu PROAKTIV Most je určena všem uchazečům, kteří
mají zájem o výuku „psaní všemi deseti“ v rámci rozšiřování znalostí obsluhy
PC v programu Microsoft Word. Součástí projektu je zprostředkování měsíční
praxe u zaměstnavatelů s možností podpořeného pracovního poměru.
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
Denní výuka bude probíhat v Business Centre Litvínov, Jiráskova. Délka
rekvalifikace je cca 2 měsíce. Výuka bude probíhat 3-6 hodin denně,
v dopoledních i odpoledních hodinách. Rozvrh hodin bude znám dopředu.
Zahájení kurzu je plánováno na začátek března 2008
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Systém Windows, periferní zařízení – základní operace, obsluha systému PC
Textový editor Microsoft Word – práce s programem (úprava textu, formát
apod.)
Nácvik prstokladu – praktický trénink „psaní všemi deseti“
Využití PC při vyhledání informací a komunikaci - internet, e-mail
Systém poradenských modulů – profesní diagnostika, pracovní poradenství,
asistence při hledání zaměstnání, komunikace a motivace.
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Rekvalifikace bude ukončena závěrečnými zkouškami. Absolventi rekvalifikace
obdrží osvědčení s vyznačením závěrečných zkoušek s celostátní platností.
Rekvalifikace je akreditována MŠMT ČR.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha,
rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
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Hodnocení projektu žadatelem
Projektové aktivity byly zaměřené na cílovou skupinu uchazečů o
zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené
a na zájemce o zaměstnání.
Klíčovým cílem projektu bylo rekvalifikovat vybrané účastníky z řad
cílových skupin, doplnit jejich profesní odbornost, připravit je na návrat na
trh práce a cíleně dopomoci s umístěním do zaměstnání.
Plánované indikátory byly plněny průběžně a bez větších problémů.
Individuální asistence při vyhledávání zaměstnání byla účastníky projektu
reflektována velmi pozitivně, což se projevilo v hodnocení zaznamenaném
projektovým týmem.
Rovněž hodnocení počtu podpořených pracovních míst ze strany Úřadu
práce v Mostě bylo kladné.
Projektový tým pracoval během celé realizace projektu podle předem
stanovených postupů, které se podařilo znovu ověřit a kvalitativně zlepšit.
Došlo k detailnějšímu propracování metodických struktur a nástrojů pro
práci s uchazeči o zaměstnání a to především v oblasti cíleného
vyhledávání zaměstnání a profesní diagnostiky.
Při administraci projektu došlo k zefektivnění spolupráce a prohloubení
komunikace se zástupci poskytovatele.
Realizace projektu proběhla celkově hladce a bez problémů.

Mgr. Dita Prchlíková
Projektový manager žadatele
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Hodnocení vzdělávacích aktivit účastníky projektu
Při ukončení rekvalifikace měli účastníci možnost vyjádření
k absolvovanému programu.
Text a struktura dotazníku:
HODNOCENÍ PROJEKTU
1. Jak hodnotíte obsahově náplň kurzu? 1-5
2. Považujete získané informace a dovednosti za praktické a hodláte je
využít ve vaší praxi? Ano, ne, nevim (pokud ne, tak proč?)
3. Jak hodnotíte práci lektorů? 1-5
4. Jak hodnotíte organizaci kurzu a jednotlivých setkání? 1-5
5. Zúčastnili byste se pokračování projektu v příštím roce? Ano, ne, nevím
(pokud ne, tak proč?)
6. Co navrhujete doplnit do obsahu projektu/ kurzu?
7. Byla pro Vás účast v projektu přínosem? Ano, ne, nevím
8. Splnil kurz vaše původní očekávání? Ano, ne, nevím
9. Máte nějaké výhrady k organizaci kurzu, jeho náplni, lektorům apod.?
10. Co byste na tomto kurzu zlepšili, změnili, upravili?
11. Jak hodnotíte práci asistenta trhu práce? 1-5
12. Souhlasíte s tím, že jste absolvováním aktivit projektu získali větší
šanci na získání zaměstnání? Ano, ne, nevím (pokud ne, tak proč?
16. Posílila účast v kurzu vaše osobní pracovní sebevědomí?
nevím

Ano, ne,
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Všechna zaznamenaná hodnocení projektu byla reflektována při zpracování
závěrečné hodnotící zprávy projektu, která byla podrobena průběžným
diskusím s partnerem projektu, byla připomínkována a oponována.
Výsledky a výstupy projektu, fotodokumentace a závěrečná zpráva včetně
této brožury bude prezentována na 2 diseminačních seminářích, které
budou sloužit k šíření výsledků projektu, k prezentaci o průběhu
vzdělávacích kurzů, k hodnocení kurzů ze strany jejich účastníků, k
hodnocení projektu ze strany partnera a spolupracujících organizací apod.
Diseminačních seminářů se zúčastní rovněž zástupci organizaci a institucí z
regionu Ústeckého kraje i mimo něj podílejících se na rozvoji vzdělávání
nezaměstnaných a uchazečů o zaměstnání a podporujících udržitelný rozvoj
v regionu.
výstupy projektu
1.02.00.A
1.05.00.A
1.09.00.A
1.18.00.A
1.27.00.A
1.29.00.A

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

podpor. vzděl.programů
podpořených osob - klientů služeb
podpořených pracovních míst
účastníku kurzu - klientu služeb
úč. kurz. - kl. služ. s komp. IT
podpor. os. v rám. dopr. opatření

kus 6
osoba 243
kus 10
osoba 64
osoba 64
osoba 81

výsledky projektu
2.12.00.A
2.18.00.A
2.38.00.A
2.40.00.A

Počet
Počet
Počet
Počet

nově vytvoř. či inovov. produktů
nově vytvořených prac. míst
osob – kl. služ. u kt. podp. spl. účel
úspěš. abs. kurzů

kus 6
kus 11
osoba 195
osoba 55

Poděkování
Pracovní tým projektu děkuje za spolupráci všem lektorům podílejícím se
na realizaci kurzů, kontaktním osobám z poboček Úřadu práce v Mostě a
Litvínově,
externím
spolupracovníkům,
účastníkům
projektu
a
zaměstnavatelům, zástupcům poskytovatele podpory zejména finanční
managerce Aleně Píblové za trpělivost a ochotu při realizaci projektu.
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Kontakty:
Příjemce grantu:
ASISTA s. r. o.
Josefa Ressla 1793
434 01 Most
Česká republika
e-mail: asista@asista.cz
telefon: +420 476 107 313
fax: +420 476 104 738
web: http://www.asista.cz

partner:
KOMORA, s. r. o.
Višňová 666
434 01 Most
Česká republika
e-mail: info@komoracert.cz
telefon: +420 731 186 678
fax: +420 476 702 519
web: http://www.komoracert.cz
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Poznámky:
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