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Úvod  

Projekt Program podpory ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce pro osoby žijící 

v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách města Mostu - „DOKÁŽU TO", byl zaměřen 

na zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osob, které jsou sociálně vyloučené 

nebo ohrožené SV, a žijí v deprivovaných lokalitách města Mostu. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním 

vyloučením ve společnosti a na trhu práce a odstranit či alespoň eliminovat bariéry, které jim bránily nejen 

v začleňování do společnosti, ale i v rovnocenném vstupu a udržení se na trhu práce. Důraz byl kladen 

na individuální práci s každým jedincem, s cílem plně ho zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního 

života společnosti. 

Cílovou skupinu projektu tvořily osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které 

žijí ve městě Most v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, 

K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky. 

Projekt byl realizován v Mostě, bez partnera, po dobu 36 měsíců v období od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2021, 

a jeho realizátorem byla Naděje - M, o.p.s., jejímž hlavním posláním je poskytovat poradenské a vzdělávací 

služby pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro osoby znevýhodněné na trhu práce, osoby 

zaměstnané, osoby zdravotně znevýhodněné, či osoby ohrožené sociálním vyloučením, které potřebují 

pomoc a podporu v integraci do pracovního i běžného života. 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Celkový rozpočet projektu byl 7 244 533,60 Kč.  
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Shrnutí 

Projekt „DOKÁŽU TO“ (DT) byl realizován v Mostě, bez partnera, jehož realizace byla zahájena v únoru 

2018, kdy bylo v sociálně vyloučené lokalitě (SVL) města Mostu „Stovky“ vybudováno, a následně pak 

v březnu 2018 zprovozněno, bezplatné „Kontaktní místo podpory „SUPPORT“ (poradna) 

s okamžitou kapacitou 4 osoby. Vznik a existenci poradny vnímali zástupci cílové skupiny (CS) jako 

užitečnou, a téměř všichni, kteří se do projektu zapojili, ji navštěvovali opakovaně. Poradna byla v provozu 

v pracovních dnech v období od března 2018 do ledna 2021, tj. po dobu 35 měsíců - v prvním měsíci 

(březen 2018) byla zavedena provozní doba v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Sledováním návštěvnosti 

poradny bylo zjištěno, že potřeba zástupců CS je již od osmé hodiny ranní, tudíž tato skutečnost vedla 

realizátora projektu ke změně provozní doby v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Okamžitá kapacita poradny 

4 osoby byla zcela odpovídající jak z hlediska prostorového (fyzické místo), tak i z hlediska na personální 

zajištění a potřeby CS. K provozu a vybavení poradny nebyly v průběhu realizace projektu vzneseny 

žádné negativní připomínky či stížnosti, a dostatečně splňovaly požadavky a potřeby jak CS, 

tak realizačního týmu (RT), a poradnu navštívilo celkem 178 zástupců CS. 

Za účelem zajištění informovanosti o projektu bylo distribuováno celkem 4000 výtisků informačního 

letáku, který využíval jak RT k oslovení a motivaci zástupců CS a široké veřejnosti ke vstupu do projektu, 

tak i sociální partneři a regionální nestátní neziskové organizace (NNO) pro své klienty, se kterými pracují, 

a kteří se potýkají s podobnými problémy, jako CS tohoto projektu. Ke vstupu do projektu RT oslovoval 

a motivoval při své terénní práci především zástupce CS, kteří žijí v SVL, pro něž byl tento projekt určen, 

avšak během realizace projektu se ukázalo, že s takovými problémy se potýkají a pomoc potřebují i lidé, 

kteří žijí v ostatních lokalitách a prostředí města Mostu, které jsou buď sociálním vyloučením ohrožené, 

nebo se jedná o lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Informovanost o projektu byla 

dostatečná a probíhala kontinuálně po celou dobu realizace projektu jak osobním kontaktem RT s CS 

v terénu, tak prostřednictvím navázané spolupráce realizátora projektu se sociálními partnery 

a regionálními NNO, tisku a internetu. Jako nejúčinnější způsob iniciovat zástupce CS k zapojení se 

do projektu se ukázal osobní kontakt se zástupcem CS a spolupráce s NNO. Osloveno bylo celkem 

253 zástupců CS, ale jedná se pouze o ty zástupce CS, kteří byli ochotni vůbec kontakt s RT navázat 

a zároveň i poskytnout základní osobní údaje pro vyplnění záznamu o oslovení CS k prokázání dosažené 

hodnoty, ve skutečnosti jich tedy bylo osloveno daleko více. Rozhodnutí, zda do projektu vstoupit 

či nevstoupit, a udělat pro zlepšení své životní situace první krok, však bylo pouze a jen na odhodlání 

každého jednotlivce svoji nepříznivou životní situaci vůbec začít řešit a jeho vůli dospět ke zdárnému 

konci. 

Zástupci CS vstupovali do projektu především na základě osobního kontaktu s poradci - každý jedinec 

obdržel informační leták, byl stručně informován o projektu a byl s ním sjednán termín návštěvy 

v poradně. Další zástupci CS vstupovali do projektu v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti 

s pandemií koronaviru COVID-19 (5. MO realizace projektu), kdy sami poradnu kontaktovali telefonicky, 

neboť o existenci poradny již věděli nebo se dovídali z různých zdrojů (NNO, rodina, známí, přátelé 

apod.), a žádali o pomoc. Zajímali se o obecné informace týkající se fungování úřadů, zdravotnických 

zařízení, a aktuálně platných protiepidemických opatření, dále chtěli vědět, jaká mají v období nouzového 

stavu práva a povinnosti zaměstnavatelé/zaměstnanci, jaká opatření jsou zavedena přímo v poradně, 

dotazovali se, jaké finanční pomoci státu mohou využít, jak v této situaci postupovat, jak jednat či jak se 

chovat apod., ale současně též vyjadřovali obavy z tohoto pro nás všechny nového a neobvyklého stavu, 

zvláště plynoucí z nejistoty udržení zaměstnání, který by jim mohl způsobit např. nedostatek finančních 

prostředků a tím i zhoršení sociální situace. Zájem o projekt projevilo celkem 178 zástupců CS, tj. 70 % 

z celkového počtu oslovených. Jako důvod k zapojení se do projektu zástupci CS uváděli nejčastěji, 

že chtějí pracovat či změnit zaměstnání, a průměrně více než jedna čtvrtina, že jsou v tíživé životní 

situaci a neví jak dál, neví kde a jak vyhledávat volná pracovní místa, neví jak komunikovat 

se zaměstnavatelem, úřady a institucemi, nemají možnost napsat si životopis, nebo okopírovat dokumenty 

potřebné ke vstupu na TP, či v neposlední řadě, že mají problémy se zaměstnavatelem. Nejvýznamnějším 



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 8 z 80 

motivačním faktorem k zapojení se zástupců CS do projektu byla potřeba zajistit pro sebe či rodinu 

základní životní potřeby a zlepšit si tak celkovou sociální situaci. Cílovou skupinu 178 zájemců o projekt, 

kteří v rámci KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce (AM), do projektu 

vstoupili, tvořily z 67 % ženy, ze 71 % osoby, které byly při vstupu do projektu nezaměstnané
1
, z necelých 

50 % osoby se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4), téměř z jedné třetiny osoby věkové skupiny 50-65 let, 

a z 10 % osoby se zdravotním postižením (OZP). Podílem 97 % se jednalo o zástupce CS, kteří žijí buď 

přímo ve vymezených SVL, či v lokalitách a prostředí města Mostu ohrožených sociálním vyloučením 

či se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Podpora v rámci AM byla poskytována 

s individuálním přístupem ke každému jednotlivci za účelem zvýšení jejich kompetencí pro TP, orientování 

se ve vlastní kariéře, motivace k hledání zaměstnání, posílení komunikačních dovedností, obohacení 

kontaktů se sociálním okolím a ke zlepšení schopností plánovat a naplňovat své potřeby společensky 

žádoucím způsobem. Součástí individuální práce byl též rozvoj práce s počítačem k vyhledávání 

zaměstnání, psaní životopisu, motivačního dopisu či inzerátu, orientace na portálu MPSV či ÚP ČR, 

a zpracování vlastního osobního portfolia pro prezentaci na TP. Podpora v rámci AM byla poskytnuta 

všem účastníkům projektu v rozsahu průměrně 34 hodin, včetně poradenství ze strany specialisty TP 

v rozsahu 2 hodiny/1 účastník s využitím informační brožury ke vstupu na TP, která byla pro CS 

zpracována a vytvořena jako metodická pomůcka ke vstupu na TP pro každého účastníka projektu, tedy 

178 osob získalo, resp. si zlepšilo, komunikační schopnosti a dovednosti, dokáží se orientovat na TP 

i ve vlastní kariéře, získalo kompetence pro TP a tudíž má zlepšené postavení na TP i ve společnosti. 

V závěrečném období vyplnilo evaluační Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 147 účastníků 

projektu, v němž hodnotili úroveň poskytování poradenství, jak ze strany poradce pro AM, tak i specialisty 

pro TP, pozitivně - téměř 80 % dotázaných bylo s přístupem poradců k řešení jejich problému rozhodně 

spokojeno, a více než 83 % se domnívá, že jim poradenství rozhodně pomohlo. Účast v projektu byla 

177 zástupcům CS ukončena k 31. 01. 2021 s ukončením realizace projektu, a jednomu zástupci CS byla 

účast ukončena v průběhu 5. MO realizace projektu z důvodu úmrtí. 

Významnými klíčovými aktivitami projektu bylo poradenství poskytované v rámci Individuálního osobního 

poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti (IOP) a Právní a finanční gramotnosti 

(PaFG) k úspěšnému vstupu a k udržení se na TP. Zařazení do těchto KA doporučovali osobní poradci 

na základě poznatků získaných v rámci AM. Klíčovými aspekty pro výběr účastníků projektu k zařazení byla 

jak potřebnost a přínos IOP či PaFG pro účastníka samotného, tak i jeho odhodlání, vůle a předpoklad, 

že poradenství bude absolvovat v plném rozsahu.  

Do IOP bylo postupně doporučeno a následně zařazeno 30 účastníků projektu, kterým bylo 

dle jejich individuálních potřeb poskytnuto poradenství s cílem získat či se zdokonalit ve znalostech 

a dovednostech v oblasti pedagogicko-psychologické, sociální či ekonomicko-právní, vedoucí 

ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti. Tuto CS tvořily z více než poloviny ženy 

a osoby nezaměstnané
1
, ze 40 % osoby ve věku 50-65 let, z 50 % osoby se sekundárním vzděláním 

(ISCED 3-4), a z necelých 17 % OZP. Necelých 97 % tvořily tuto CS osoby žijící v SVL nebo ostatních 

sociálním vyloučením ohrožených lokalitách a prostředí města Mostu, či lokalitách se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů. Všem 30 účastníkům projektu byla poskytnuta podpora v rozsahu 

12 hodin/1 účastník, tedy všichni nové kompetence pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti 

získali. 

Do PaFG bylo postupně doporučeno a následně zařazeno 40 účastníků projektu, kterým bylo 

dle jejich individuálních potřeb poskytnuto poradenství zaměřené na individuální podporu v oblasti právní 

a finanční gramotnosti vedoucí k jejich úspěšnému vstupu či udržení se na TP. Tuto CS tvořily shodně 

necelými dvěma třetinami ženy a osoby se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4), z 60 % osoby 

nezaměstnané
1
, z 65 % osoby se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4), shodně necelými 30 % osoby 

ve věku 27-39 let a 40-49 let, a necelými 13 % OZP. Necelých 95 % tvořily tuto CS osoby žijící v SVL 

nebo ostatních sociálním vyloučením ohrožených lokalitách a prostředí města Mostu, či lokalitách 

se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Všem 40 účastníkům projektu byla poskytnuta 

                                                           
1
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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podpora v rozsahu 10 hodin/1 účastník, tedy došlo k zvýšení počtu osob, které získaly kompetence 

v oblasti PaFG pro vstup/udržení se na TP a zlepšené postavení ve společnosti získali. 

Další významnou klíčovou aktivitou projektu byla Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce 

prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli s cílem poskytnout CS maximální podporu 

k začlenění na TP a obecně i do společnosti, pro jejíž realizaci byl zpracován informační leták 

pro zaměstnavatele a distribuován v počtu 650 výtisků. Prostřednictvím této aktivity specialista pro TP 

průběžně zpracoval 9 monitoringů TP, které využíval při své práci jak s účastníky projektu, 

tak i s regionálními zaměstnavateli, které vyhledával, osobně nebo telefonicky kontaktoval a navazoval 

spolupráci za účelem zapojení účastníků projektu na TP. Přestože tento projekt neměl přímou vazbu 

na aktivity TP, tak díky úzké vzájemné spolupráci specialisty pro TP s regionálními zaměstnavateli, 

a současně i s osobními poradci AM a účastníky projektu samotnými, se podařilo zapojit na TP 

26 účastníků projektu, kteří získali či si obnovili pracovní návyky, a zároveň došlo ke snížení počtu 

nezaměstnaných. 

Poslední z klíčových aktivit byla Evaluace projektu, která probíhala kontinuálně po celou dobu realizace 

projektu v souladu s Evaluačním plánem (EP). Předkládaná Závěrečná evaluační zpráva (ZEZ) vychází 

z průběžných evaluačních zpráv jako interní evaluace procesní a dopadová pomocí měkkých a tvrdých 

indikátorů. V průběhu realizace projektu bylo zpracováno 6 průběžných evaluačních zpráv (PEZ), které 

monitorovaly jak průběh jednotlivých KA, tak i naplňování stanovených cílů, plánovaných výsledků, 

výstupů, přínosů a dopadů, a předem stanovených monitorovacích indikátorů, které byly pro realizátora 

projektu závazné. Za realizaci této KA odpovídal interní pracovník realizátora projektu - evaluátor, který 

velmi úzce spolupracoval s realizačním týmem prostřednictvím pracovních a konzultačních schůzek. 

Nástrojem pro evaluaci byly písemné anonymní/neanonymní evaluační dotazníky. V průběhu realizace 

této KA bylo vyplněno celkem 535 dotazníků, z toho 465 ks od účastníků projektu a 70 ks od realizačního 

týmu (viz Tabulka 2). 
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Zdroje a nástroje sběru dat 

Sběr dat probíhal kontinuálně v souladu s Evaluačním plánem dle Tabulky 1. Pro sběr dat bylo používáno 

8 typů dotazníků, z nichž 6 vyplňovali účastníci projektu a 2 vyplňoval RT, konkrétně poradci IOP 

a poradce pro PaFG. Všechny dotazníky jsou písemné, 2 dotazníky jsou anonymní (dotazníky při vstupu 

do projektu a při ukončení účasti v projektu) a 6 dotazníků vyplňovaných v rámci IOP a PaFG jsou 

neanonymní pro potřeby následného zjištění přínosů IOP pro CS, či zvýšení úrovně CS v PaFG. 

Tabulka 1 - Zdroje a nástroje sběru dat 

Klíčová aktivita Zdroj dat Nástroje sběru dat Období sběru dat 

01 
Oslovení a motivace cílové 
skupiny k zapojení se 
do projektu 

- Příjemce 
- Osobní poradci 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

Průběžně 
02/2018 - 01/2021 

02 

Vybudování a provoz 
kontaktního místa podpory 
(KMP) "SUPPORT" v sociálně 
vyloučené (deprivované) 
lokalitě "Stovky" 

- Příjemce 
- Osobní poradci 
- Specialista pro trh 

práce (TP) 
- Poradci IOP 
- Poradce PaFG 

- Interní dokumentace projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

Vybudování 
02/2018 
Provozování 
03/2018 - 01/2021 

03 
Aktivizace a motivace cílové 
skupiny k podpoře vstupu 
na trh práce (AM) 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Osobní poradci 
- Specialista pro TP 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemný Dotazník pro CS při vstupu 

do projektu 
- Písemný Dotazník pro CS 

při ukončení účasti v projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

Průběžně 
03/2018 - 01/2021 

04 
Individuální osobní poradenství 
ke zvýšení uplatnitelnosti na 
trhu práce i ve společnosti (IOP) 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Poradci IOP 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemný Dotazník pro CS 

při zařazení do KA 04 
- Písemný Dotazník pro CS 

při ukončení účasti v KA 04 
- Písemný Dotazník pro RT - poradci 

pro  IOP 
- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

Průběžně 
05/2018 - 01/2021 

05 
Právní a finanční gramotnost ke 
vstupu a udržení se na trhu 
práce (PaFG) 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Poradce PaFG 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemný Dotazník pro CS 

při zařazení do PaFG 
- Písemný Vědomostní dotazník 

pro CS při ukončení poradenství 
v PaFG 

- Písemný Dotazník pro RT - poradce 
pro PaFG 

- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

Průběžně 
05/2018 - 01/2021 

06 

Podpora cílové skupiny 
k začlenění se na trh práce 
prostřednictvím spolupráce 
s regionálními zaměstnavateli 

- Příjemce - Interní dokumentace projektu 
Průběžně 
03/2018 - 01/2021 

07 Evaluace projektu 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Osobní poradci 
- Specialista pro TP 
- Poradci IOP 
- Poradce PaFG 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemné dotazníky pro CS 
- Písemné dotazníky pro RT 
- Pracovní a konzultační schůzky s RT 

01/2018 - 01/2021 

Zdroj: Příjemce 
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V Tabulce 2 je uveden počet vyplněných evaluačních dotazníků dle jednotlivých typů, které byly 

k dispozici pro zpracování 6 průběžných evaluačních zpráv (PEZ) a této ZEZ. 

Sběr dat byl ukončen 29. 01. 2021. 

Tabulka 2 - Typy a počet evaluačních dotazníků 

Typ dotazníku Forma dotazníku Počet 

Dotazník pro CS při vstupu do projektu Písemná anonymní 178 

Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu Písemná anonymní 147 

Dotazník pro CS při zařazení do KA 04 Písemná neanonymní 30 

Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 Písemná neanonymní 30 

Dotazník pro RT - poradci pro  IOP Písemná neanonymní 30 

Dotazník pro CS při zařazení do PaFG Písemná neanonymní 40 

Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG Písemná neanonymní 40 

Dotazník pro RT - poradce pro PaFG Písemná neanonymní 40 

Počet dotazníků celkem 535 

Zdroj: Příjemce  
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I. KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu 

Cílem této KA bylo oslovit minimálně 250 zástupců CS, z nichž minimálně 175 projeví zájem o projekt. 

1.1 Výstupy a výsledky KA 01 

Dle Evaluačního plánu (EP) byly plánovanými výstupy: 

- 250 Písemných záznamů o oslovení CS, a 

- 175 Písemných záznamů o zapojení CS do projektu, a 

výsledky: 

- počet oslovených zástupců CS odpovídá plánu min. 250 osob, 

- počet zájemců o vstup do projektu odpovídá plánu min. 175 osob.  

1.1.1 Oslovení CS 

V průběhu realizace této KA, která probíhala v období od února 2018 do prosince 2020, RT pracoval v terénu 

a oslovoval zástupce CS ke vstupu do projektu. Tato aktivita byla po celou dobu trvání projektu realizována 

dvěma osobními poradci především formou terénní práce, která zahrnovala jak roznášení letáků 

do poštovních schránek bytových domů v SVL, předávání letáků a informací o projektu zástupcům 

regionálních NNO, sociálním partnerům apod., tak především osobní kontakt RT se zástupci CS, který 

se ukázal jako nejúčinnější. V obdobích výjimečné situace v souvislosti s pandemickou krizí v 5. a 6. období 

realizace projektu se oslovení CS uskutečňovalo pouze vhozením letáků do poštovních schránek domů v SVL, 

aby se poradci vyhnuli přímému kontaktu, a dále sami zástupci CS poradnu telefonicky kontaktovali a žádali 

o pomoc v této pro ně tíživé životní situaci. Zajímali se o obecné informace týkající se fungování úřadů, 

zdravotnických zařízení, a aktuálně platných protiepidemických opatření, dále chtěli vědět, jaká mají 

v období nouzového stavu práva a povinnosti zaměstnavatelé/zaměstnanci, jaká opatření jsou zavedena 

přímo v poradně, dotazovali se, jaké finanční pomoci státu mohou využít, jak v této situaci postupovat, jak 

jednat či jak se chovat apod., ale současně též vyjadřovali obavy z tohoto pro nás všechny nového 

a neobvyklého stavu, zvláště plynoucí z nejistoty udržení zaměstnání, který by jim mohl způsobit např. 

nedostatek finančních prostředků a tím i zhoršení sociální situace. Ke vstupu do projektu bylo osloveno 

celkem 253 zástupců CS, avšak tato hodnota odpovídá počtu pouze těch zástupců CS, kteří byli ochotni 

vůbec kontakt s RT navázat a zároveň poskytnout základní osobní údaje pro vyplnění záznamu o oslovení 

CS k prokázání dosažené hodnoty, tedy ve skutečnosti jich bylo osloveno daleko více. Dále tato hodnota 

zahrnuje i ty zástupce CS, kteří poradnu kontaktovali sami v období nouzového stavu s důsledku 

pandemie koronaviru telefonicky. Z níže zobrazeného Grafu 1 jsou patrny přírůstky oslovených zástupců 

CS v jednotlivých sledovaných obdobích (dále jen období), která odpovídají též období, za která byly 

zpracované jednotlivé PEZ
2
. V prvních čtyřech obdobích byly přírůstky vcelku rovnoměrné, 

pouze v 5. období byl zaznamenán nejvyšší nárůst a naopak v posledním období nejnižší, tj. v obou 

obdobích pandemie koronaviru a jejího dalšího šíření. V lednu 2021 je přírůstek nulový, neboť 

podle harmonogramu realizace projektu tato KA již neprobíhala. 

                                                           
2
 Každé období odpovídá období, za které byla zpracována příslušná PEZ, přičemž 6. PEZ byla zpracovaná k 31. 12. 2020, 

a následně pak k 31. 01. 2021 ZEZ. 
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Graf 1 - Počet oslovených zástupců CS dle jednotlivých období 

 

Zdroj: Příjemce 

1.1.2 Zájem CS o projekt 

Podobně se vyvíjel i zájem zástupců CS o zapojení se do projektu (viz Graf 2). K datu 31. 12. 2020, 

ke kterému byla zpracovaná 6. PEZ, bylo motivováno a zájem o projekt projevilo 176 zástupců CS 

z celkového počtu 253 oslovených. V posledním měsíci realizace projektu (leden 2021) projevili zájem 

o projekt další 2 zástupci CS, kteří byli osloveni v průběhu 6. období, celkem ke vstupu do projektu 

bylo motivováno a zájem o zapojení se do projektu projevilo 178 zástupců CS. 

Graf 2 - Vývoj zájmu o projekt dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 

Celkově představuje 178 zástupců CS, kteří byli motivováni a projevili zájem o projekt, 70,4% podíl 

z celkového počtu 253 oslovených. Z Grafu 3 je patrný, pravděpodobně díky nově vzniklé pandemické 

situaci, nejvyšší podíl téměř 83 % v 5. období, a s blížícím se koncem realizace projektu nejnižší podíl 31 

% v posledním 6. období. V 1. až 4. období byl průměrný podíl necelých 71 %. V lednu 2021, kdy 

oslovování CS v souladu s harmonogramem realizace této KA již neprobíhalo, nelze žádný podíl 

vykazovat, neboť 2 zástupci CS, kteří v lednu 2021 projevili zájem o projekt, byli osloveni v prosinci 2020. 
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Graf 3 - Podíl zástupců CS, kteří projevili zájem o projekt 

 
Zdroj: Příjemce 

Realizaci této KA personálně zajišťovali dva osobní poradci, kteří pořizovali dokumentaci k oslovení CS - 

písemný záznam z Oslovení cílové skupiny a Písemný záznam k zapojení do projektu, jejichž počet odpovídá 

počtu oslovených zástupců CS a počtu zájemců o projekt (viz Tabulka 3).  

Tabulka 3 - Výstupy a výsledky KA 01 

Plánovaná 
hodnota 

Výstupy 
Dosažená 
hodnota 

Výsledky 
Dosažená 
hodnota 

Procento 
plnění 

250 Písemný záznam o oslovení CS 253 Počet oslovených zástupců CS 253 101 % 

175 Písemný záznam k zapojení CS do projektu 178 Počet zájemců o vstup do projektu  178 102 % 

Zdroj: Příjemce 

Cílem KA bylo oslovit minimálně 250 zástupců CS a do projektu zapojit minimálně 175. Realizací této KA 

byly plánované cíle, výstupy a výsledky splněny, resp. překročeny. Počet oslovených zástupců CS byl 

překročen o 1 % a počet zájemců o projekt o 2 %. 
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II. KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" 

v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" 

Cílem této KA bylo vybudovat a provozovat v SVL „Stovky“ 1 Kontaktní místo podpory „SUPPORT“ 

(poradna) za cenu v místě a čase obvyklou s okamžitou kapacitou 4 osoby. 

2.1 Výstupy a výsledky KA 02 

2.1.1 Vybudování poradny 

Plánovaným výstupem této KA dle EP bylo vybudování kontaktního místa podpory „SUPPORT“ 

v SVL „Stovky“ za cenu v místě a čase obvyklou s okamžitou kapacitou 4 osoby. Poradna byla 

v souladu s projektovou žádostí v SVL „Stovky“ v prvním měsíci (únor 2018) realizace projektu 

vybudována. Rozpočet na její vybavení a zařízení byl 196 740,20 Kč. V únoru 2018 realizátor projektu 

vybavil poradnu nábytkem a kancelářskou a výpočetní technikou na základě průzkumu trhu, 

který provedl v prosinci 2017, přičemž se řídil v té době platným dokumentem ŘO „Obvyklé ceny 

a mzdy/platy“, a to za cenu 186 692,00 Kč, tj. za cenu v místě a čase obvyklou, tj. oproti rozpočtu 

o 10 048,20 Kč méně (viz Tabulka 4 a Graf 4). 

Tabulka 4 - Cena vybavení a zařízení poradny 

Položka Rozpočet Kč Čerpání Kč Výsledek Kč 

Nábytek 84 740,20 84 264,00 476,20 

Kancelářská a výpočetní technika 112 000,00 102 428,00 9 572,00 

Celkem 196 740,20 186 692,00 10 048,20 

Zdroj: Příjemce 

Graf 4 - Čerpání rozpočtu na vybavení a zařízení poradny 

 
Zdroj: Příjemce 

2.1.2 Provozování poradny 
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kdy se poradna budovala. Na základě této smlouvy byla poradna provozována od 03/2018 do 01/2021. 

Provoz poradny zajišťovali dva osobní poradci v pracovních dnech po dobu 35 měsíců. V prvním 

měsíci provozu (v březnu 2018) byla zavedena provozní doba v čase od 9:00 do 17:00 hodin, avšak 

sledováním návštěvnosti poradny bylo zjištěno, že potřeba zástupců CS je již od osmé hodiny ranní, tudíž 

tato skutečnost vedla realizátora projektu ke změně provozní doby v čase od 8:00 do 16:00 hodin. 

Osobní poradci byli po celou provozní dobu přítomni v poradně, a to i v obou obdobích omezení provozu 

poradny v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. V průběhu realizace projektu 

poradnu navštívilo celkem 178 zástupců CS. 

Okamžitá kapacita poradny 4 osoby byla zcela odpovídající jak z hlediska prostorového (fyzické místo), 

tak i z hlediska na personální zajištění a potřeby CS. K provozu a vybavení poradny nebyly v průběhu 

realizace projektu vzneseny žádné negativní připomínky či stížnosti, a dostatečně splňovaly požadavky 

a potřeby jak CS, tak realizačního týmu (RT). 

Rozpočet na nájem nebytových prostor byl 10000 Kč/měsíc, tj. celkem 360 000 Kč, který byl 

beze zbytku vyčerpán. 

Plánovaný cíl projektu, výstupy a výsledky této KA byly splněny.  
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III. KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce 

Cílem této KA bylo zařadit do projektu minimálně 175 zástupců CS a poskytnout jim podporu 

k aktivizaci a motivaci ke vstupu na TP, z toho: 

- minimálně 115 účastníkům projektu podporu nižší než 40 hodin, 

- minimálně 60 účastníkům podporu vyšší než 40 hodin, a 

doporučit: 

- minimálně 30 účastníků projektu do KA 04 (IOP), a 

- minimálně 40 účastníků projektu do KA 05 (PaFG). 

3.1 Výstupy KA 03 

Plánovaným výstupem této KA dle EP bylo založit minimálně 175 osobních složek minimálně 

175 zástupců CS, kteří vstoupí do projektu. Zástupci CS vstupovali do projektu na základě oslovení 

a motivování v rámci KA 01 a stali se tak účastníky projektu.  

Realizaci této KA personálně zajišťovali osobní poradci, kteří se zástupcem CS při jeho první návštěvě 

v poradně vypracovávali relevantní projektovou dokumentaci, která tvoří osobní složku, jež obsahuje 

MLPO, dohodu o účasti v projektu, prohlášení účastníka projektu (souhlas účastníka projektu 

se zpracováním osobních údajů) a evidenční list se záznamových archem o poskytnutí poradenství, 

a podrobně informovali o klíčových aktivitách a jejich cílech. Počet založených osobních složek 

odpovídá počtu 178 účastníků projektu. 

3.1.1 Účastníci projektu 

V průběhu realizace projektu vstoupilo do projektu celkem 178 zástupců CS, z toho 176 k datu 

31. 12. 2020 (6. PEZ) a 2 noví v průběhu ledna 2021 (viz Tabulka 5). V Grafu 5 jsou znázorněny přírůstky 

počtu účastníků projektu dle jednotlivých období. 

Tabulka 5 - Počet účastníků projektu 

1. - 6. PEZ (stav k 31. 12. 2020) ZEZ (přírůstek v 01/2021) Celkem 

176 2 178 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Graf 5 - Počet účastníků projektu dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce, IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle pohlaví 

Graf 6 znázorňuje podíl mužů a žen na celkovém počtu účastníků projektu. Do projektu vstoupilo 59 mužů 

(33 %) a 119 žen (67 %).  

Graf 6 - Struktura účastníků projektu dle pohlaví 

 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Struktura účastníků projektu dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 7 

je patrné, že shodně téměř jednu třetinu tvořili účastníci projektu ve věku 50-65 let, téměř vyrovnaný je podíl 

účastníků ve věku 27-39 let a ve věku 40-49 let (průměrně necelých 26 %). Nejnižší podíl tvořili účastníci 

projektu mladší 18 let a ve věku více než 65 let. Průměrný věk účastníků projektu byl 42 let. 

Graf 7 - Struktura účastníků projektu dle věku 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 8, téměř 71 % tvořili účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu 

nezaměstnaní
3
, čtvrtinu pak zaměstnaní a podílem necelá 4 % osoby neaktivní, tzn. osoby, které byly 

při vstupu do projektu např. na mateřské dovolené, nebo byli poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 8 - Struktura účastníků projektu dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura účastníků projektu dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 9) převažovali ze 49 % účastníci 

projektu se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4), těsně za nimi pak podílem 45 % s primárním vzděláním 

(ISCED 1-2) a shodně v necelých 3 % účastníci projektu bez vzdělání či s ISCED 5-8. 

Graf 9 - Struktura účastníků projektu dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle lokality 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se účastník projektu dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Z Grafu 10 je patrná celkově necelá dvoutřetinová převaha účastníků projektu, kteří žijí 

přímo v SVL vymezených v projektové žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, 

U Věžových domů a Sedmistovky (62 %). Více než jednou třetinou jsou zastoupeni účastníci projektu 

z ostatních lokalit a prostředí města Mostu, které jsou buď sociálním vyloučením ohrožené, nebo se jedná 

o lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (Ostatní). Zbývající účastníci projektu (2,8 %), 

kteří byli ke vstupu do projektu kontaktováni při terénní práci RT ve městě Most, žijí mimo tyto lokality, 

ale bezplatné poradenství na podporu uplatnitelnosti na TP uvítali, neboť odbornou pomoc potřebovali. 

Z celkového počtu účastníků projektu se na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště, při vstupu 

do projektu dlouhodobě zdržovalo 41 %. 

Graf 10 - Struktura účastníků projektu dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura účastníků projektu dle znevýhodnění 

Cílovou skupinu 178 účastníků projektu tvořilo z necelých 11 % 19 osob, které byly při vstupu do projektu 

identifikovány jako osoby se zdravotním postižením (OZP), z nichž 18 při vstupu do projektu žilo v SVL 

či v SVL ostatních a z toho 9 bylo zároveň i nezaměstnaných, resp. dlouhodobě nezaměstnaných 

či neaktivních ostatních. 

Zdroj: Příjemce 

3.1.2 Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Každý nový účastník projektu vyplnil při vstupu do projektu písemný anonymní Dotazník pro CS při vstupu 

do projektu, který byl plánovaným výstupem této KA. Počet vyplněných dotazníků odpovídá počtu 

178 účastníků projektu, z toho 2 účastníci, kteří vstupovali do projektu v posledním měsíci realizace 

projektu (leden 2021), včetně těch, kteří v období pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření 

do projektu vstupovali telefonickou formou. Sběr dotazníků byl ukončen k datu posledního vstupu 

účastníka do projektu dne 06. 01. 2021. 

V této ZEZ jsou vyhodnoceny odpovědi na níže uvedených pro evaluaci stěžejních 5 otázek dotazníku. 
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Otázka č. 6 „Co pro Vás „práce“ znamená?“ 

U této otázky mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 17 % ze 178 dotázaných. 

Z Grafu 11 je patrný podíl jednotlivých odpovědí, z nichž v 51 % účastníci projektu zvolili odpověď, že pro ně 

„práce“ znamená smysl života, naplnění, radost, či potřeba aktivního způsobu života. Shodně 

pro necelou jednu třetinu je „práce“ něco, k čemu je nutí společnost a/či ekonomické zajištění. 

Graf 11 - Podíl odpovědí na otázku č. 6 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Otázka č. 7 „Když jste se dříve snažil/a najít si práci a opakovaně to nevyšlo:“ 

Jak zobrazuje Graf 12, tak necelých 88 % pracovat chce a snaží se práci najít. Téměř polovina 

dotázaných zvolila odpověď „Jdete dál“ a více než dvě pětiny „se nevzdává“. Necelých 12 % dotázaných 

se v situaci, kdy byli nuceni si hledat práci, ocitli nyní poprvé, nebo je pro ně tato možnost odpovědi 

nerelevantní.  

Graf 12 - Podíl odpovědí na otázku č. 7 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 
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Otázka č. 9 „Co Vám, dle Vašeho názoru, ztěžuje vstup na trh práce?“ 

U otázky č. 9 mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 69 % ze 178 dotázaných. 

Z Grafu 13 je patrné, že vstup na TP ztěžuje téměř třem čtvrtinám účastníků projektu špatná orientace 

na TP a necelých 42 % se domnívá, že je to z důvodu absence kvalifikace či praxe. 

Graf 13 - Podíl odpovědí na otázku č. 9 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Otázka č. 11 „S jakým problémem jste nás navštívil/a?“ 

U otázky č. 11 mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 86 % 

ze 178 dotázaných. Účastníci projektu se potýkali s několika problémy současně a jednoznačně v 79 % 

převažuje odpověď, že chtějí pracovat či změnit zaměstnání. Ve více než jedné třetině se na poradnu 

obrátili v důsledku tíživé životní situace a bezradost, a v průměru 27,4 % nevědělo kde a jak vyhledávat 

volná pracovní místa, mělo problémy se zaměstnavatelem, nevědělo jak komunikovat, jednat se 

zaměstnavatelem, s úřady či institucemi, nebo nemělo možnost napsat si např. životopis či okopírovat 

dokumenty potřebné ke vstupu na TP. V Tabulce 6 je uvedena četnost jednotlivých odpovědí a Graf 14 

znázorňuje jejich podíl.  

Tabulka 6 - Četnost odpovědí na otázku č. 11 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Jsem v tíživé životní situaci a nevím jak dál 63 

2. Jsem v tíživé životní situaci a ztrácím chuť ji řešit 2 

3. Chci pracovat, chci změnit zaměstnání 141 

4. Chci pracovat v zahraničí 1 

5. Chci začít podnikat 1 

6. Našel/našla jsem si nabídku pracovního místa, o které mám zájem, ale nevím co dál 8 

7. Nevím kde nebo jak vyhledávat volná pracovní místa 50 

8. Nemám přístup k internetu 33 

9. Nevím jak komunikovat, jednat se zaměstnavatelem, s úřady či institucemi 49 

10. Nemám dostatek kuráže zatelefonovat zaměstnavateli ohledně nabídky volného pracovního místa 12 

11. Nemám možnost napsat si (např. životopis) či okopírovat dokumenty potřebné ke vstupu na trh práce (např. výuční list) 45 

12. Nemám žádné nebo dostatečné znalosti o vzniku/ukončení pracovněprávního vztahu 21 

13. Nemám odpovídající kvalifikaci či praxi k pracovnímu místu, o které bych měl/a zájem 8 
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Možnost odpovědi Četnost 

14. Mám nízký příjem 16 

15. Nemám dostatek finančních prostředků a navíc mám dluhy 16 

16. Mám problémy se zaměstnavatelem 51 

17. Setkal/a jsem se s diskriminačními praktikami ze strany zaměstnavatele 1 

18. Jsem evidovaný/á na ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání, ale ÚP ČR mi vhodné zaměstnání najít nepomohl 5 

Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Graf 14 - Podíl odpovědí na otázku č. 11 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Otázka č. 12 „Co od našeho poradenství očekáváte?“ 

Účastníci projektu měli různé představy o tom, co jim poradenství přinese, ale jen málo z nich si ve chvíli 

vstupu do projektu uvědomovalo, že pro dosažení cíle budou muset vyvinout určitou míru snahy i oni 

sami. U otázky č. 12 mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 53 

ze 178 dotázaných. Z Tabulky 7, která uvádí četnost jednotlivých možností odpovědi, a Grafu 15, který 

znázorňuje jejich podíly, je patrné, že téměř dvě třetiny dotázaných očekává odbornou pomoc, případně 

i psychickou podporu, při řešení jejich životní situace, a více než polovina odbornou pomoc 

v orientaci na TP, v nabídce rekvalifikací, či při hledání zaměstnání. U ostatních možností odpovědi 

jsou hodnoty mnohem nižší, což svědčí o tom, že mnozí účastníci projektu si svoji úroveň dovedností 

a znalostí v oblasti sociální či ekonomicko-právní, nebo v právní a finanční gramotnosti, neuvědomovali 

či nedokázali posoudit, nebo si mysleli, že vědí vše, a nebo že svoji životní situaci asi ani měnit nechtěli, 

nebo nevěděli, co by taková životní změna pro ně znamenala. Významnou roli zde sehrála i skutečnost, 

že měli ostych a obavy komunikovat a jednat s druhou stranou, ale z důvodu nedostatku finančních 

prostředků měli též omezené možnosti na financování v současné době běžných komunikačních 

technologií - někteří účastníci neměli vlastní telefon, nebo přístup k internetu atp. 
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Tabulka 7 - Četnost odpovědí na otázku č. 12 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Odbornou pomoc, případně i psychickou podporu, při řešení mé životní situace 117 

2. Odbornou pomoc v orientaci na trhu práce, v nabídce rekvalifikací apod., při hledání zaměstnání 91 

3. Odbornou pomoc ke vstupu na trh práce v ČR, či k zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti (SVČ) 9 

4. Odbornou pomoc ke vstupu na trh práce v zahraničí 1 

5. Odbornou pomoc v oblasti sociální či ekonomicko-právní 17 

6. Získám nebo si zlepším znalosti a dovednosti v oblasti právní a finanční gramotnosti, např. nakládání s osobními 
financemi, orientace v občanském, pracovním a správním právu apod. 

21 

Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Graf 15 - Podíl odpovědí na otázku č. 12 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

3.1.3 Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Dalším plánovaným výstupem této KA byl písemný anonymní Dotazník pro CS při ukončení účasti 

v projektu. Vzhledem k tomu, že realizátor projektu předpokládal u dané CS potřebu opakované 

intervence, nebyla jim během trvání projektu jejich účast ukončována, ale byla jim ponechána možnost 

se  na poradnu v případě další potřeby kdykoliv obrátit. Tato praxe se velmi osvědčila, neboť účastníci 

projektu se do poradny se žádostí o pomoc v důsledku nově vzniklých problémů vraceli, což je prokázáno, 

jak evidencí poskytnutých hodin podpory, tak i zápisy o poskytnutí poradenství v záznamovém archu. 

Sběr výstupních dotazníků byl zahájen v průběhu 6. monitorovacího období realizace projektu, bohužel 

získat tento dotazník od všech účastníků projektu bylo problematické, neboť byl ztížen jednak účastníky 

projektu samotnými, a za druhé svou úlohu v tomto směru sehrála též výjimečná situace v důsledku 

pandemie koronaviru. V posledním období realizace projektu se podařilo získat 147 dotazníků, 

tzn. od 83 % z celkového počtu 178 účastníků projektu, z toho 119 otazníků k 31. 12. 2020 a 28 dotazníků 

v lednu 2021. Sběr dotazníků byl ukončen 29. 01. 2021. V této ZEZ jsou vyhodnoceny odpovědi na všech 

9 otázek dotazníku. Nutno předeslat, že volba odpovědí na otázku č. 4 a č. 6 je založena pouze 

na osobním pocitu každého jednotlivce a jeho schopnostech svůj dojem co nejvýstižněji vyjádřit. 

Otázka č. 1 „Byl/a jste s přístupem osobního poradce k řešení Vašeho problému v kontaktním 
místě podpory „SUPPORT“ (KMP) spokojen/a?“, Otázka č. 3 „Pomohla Vám podpora osobního 
poradce řešit/vyřešit Váš problém?“, a Otázka č. 5 „Pomohla Vám podpora specialisty pro trh 
práce?“ 

Na tyto tři otázky mohli dotazovaní účastníci projektu zvolit pouze jednu jedinou možnost odpovědi. 

Z Tabulky 8 je patrný podíl odpovědí na jednotlivé otázky. U otázky č. 1 vyjádřilo, že s přístupem osobního 
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poradce rozhodně bylo spokojeno téměž 80 % dotázaných. V dalších dvou otázkách dotazovaní 

odpověděli, že jim podpora rozhodně pomohla, a to jak ze strany osobního poradce (80 %), 

tak i ze strany specialisty pro TP (84 %). 

Tabulka 8 - Četnost odpovědí na otázku č. 1, 3 a 5 

Možnost odpovědi Otázka č. 1 Podíl (n=147) Otázka č. 3 Podíl (n=147) Otázka č. 5 Podíl (n=147) 

Rozhodně ano 117 79,6% 118 80,3% 124 84,4% 

Spíše ano 30 20,4% 29 19,7% 23 15,6% 

Spíše ne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rozhodně ne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Celkem 147 100,0% 147 100,0% 147 100,0% 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 2 „Potřeboval/a jste pomoc našich poradců vícekrát?“ 

Na otázku č. 2 odpovědělo všech 147 dotázaných, že pomoc poradců potřebovali vícekrát, tudíž z toho 

vyplývá, že poradnu navštěvovali dle svých potřeb opakovaně, a existence poradny byla potřebná a plnila 

svůj účel. 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 4 „Jak nebo v čem Vám poskytnutá podpora osobního poradce pomohla?“ 

Na tuto otázku mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo všech 147 dotázaných. 

Z níže uvedených dat je patrné, že všech 147 dotázaných spatřuje jako nejvýraznější pomoc osobního 

poradce ve smyslu poskytnutí přístupu k internetu a příležitosti vyhledávat si volná pracovní místa, stejně 

jako získání znalostí a dovedností v napsání životopisu, motivačního dopisu a sestavení osobního 

portfolia, případně možnost nakopírovat si k němu potřebné dokumenty. Jako pozitivní lze považovat, 

že více než dvě pětiny spatřují pomoc poradce ve znovunabytí sebevědomí a chuti svoji nepříznivou životí 

situaci řešit, či získání dovedností ve vyhledávání volných pracovních míst. V Tabulce 9 je uvedena 

četnost jednotlivých možností odpovědi a Graf 16 znázorňuje jejich podíly. 

Tabulka 9 - Četnost odpovědí na otázku č. 4 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Znovu jsem nabyl/a sebevědomí a chuť svoji tíživou životní situaci řešit 65 

2. Vím, jaké kroky mám pro vyřešení svojí tíživé životní situace udělat 21 

3. Vím, jaké kroky mám udělat pro získání pracovního místa, které jsem si našel/našla 20 

4. Poradce v KMP mi umožnil přístup na internet a vyhledávat si zaměstnání 147 

5. Vím, jak napsat životopis, motivační dopis, za pomoci poradce jsem si nakopíroval/a všechny dokumenty (doklady) 
a sestavil/a jsem si osobní portfolio 

147 

6. Umím vyhledávat volná pracovní místa 64 

7. Umím vyhledávat volná pracovní místa a odpovědět na nabídku 13 

8. Umím vyhledávat volná pracovní místa, odpovědět na nabídku a jednat se zaměstnavatelem 35 

9. Od poradce jsem obdržel/a konkrétní doporučení, odkazy, kontakty 24 

10. Poradce mi zprostředkoval Individuální odborné poradenství 23 

11. Poradce mi zprostředkoval získání/zdokonalení znalostí a dovedností v Právní a finanční gramotnosti 37 

12. Za pomoci osobního poradce se mi podařilo získat zaměstnání 34 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 
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Graf 16 - Podíl odpovědí na otázku č. 4 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 6 „Jak nebo v čem Vám poradenství specialisty pro trh práce pomohlo?“ 

Na tuto otázku také zvolilo všech 147 dotázaných více možností odpovědi. Kromě toho, že samozřejmě 

všichni obdrželi informační brožuru, která byla určena pro účastníky projektu jako pomůcka ke vstupu 

na TP, tak téměř 84 % dotázaných spatřuje pomoc specialisty pro TP v získání povědomí, jak se 

připravit na pohovor se zaměstnavatelem, a dvě třetiny se dokážou lépe orientovat na TP, v nabídkách 

pracovních míst a možnostech vzdělávání či zvýšení kvakifikace. Za pozitivní výsledek lze považovat 

i tu skutenost, že téměř 60 % umí využívat všechny možnosti vyhledávání pracovních míst, a u více 

než dvou pětin se zlepšili komunikační schopnosti se zaměstnavatelem. Tabulka 10 uvádí četnost 

jednotlivých možností odpovědí a Graf 17 jejich podíl. 

Tabulka 10 - Četnost odpovědí na otázku č. 6 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Obdržel/a jsem informační brožuru ke vstupu na trh práce 147 

2. Umím se lépe orientovat na trhu práce, v nabídkách pracovních míst a možnostech vzdělávání či zvýšení 
kvalifikace 

97 

3. Naučil/a jsem se využívat všechny možnosti vyhledávání pracovních míst 87 

4. Získal/a jsem potřebné informace k vyhledávání pracovních míst a ke vstupu na trh práce v ČR i v zahraničí 2 

5. Podařilo se mi využít získaných kompetencí ke vstupu na trh práce a najít si pro mě vhodné pracovní místo 11 

6. Vím, jak se připravit na pohovor se zaměstnavatelem - vhodné oblečení, chování, jednání, průběh pohovoru, 
vhodné a nevhodné otázky a odpovědi při pohovoru 

123 

7. Již nemám ostych a umím jednat se zaměstnavatelem 63 

8. Za pomoci specialisty pro trh práce se mi podařilo získat zaměstnání 3 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 
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Graf 17 - Podíl odpovědí na otázku č. 6 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 7 „Jak byste ohodnotil/a kvalitu informační brožury k Vašemu vstupu na trh práce?“ 

Vyhodnocení kvality informační brožury uvádí Tabulka 11, z níž vplývá, že ji účastníci projektu z 95 % 

hodnotili jako přehlednou a srozumitelnou, pouze pro 5 % dotázaných byla brožura sice přehledná, 

ale pro ně nerozumitelná, tudíž se jim ze strany specialisty pro TP dostalo podrobného vysvětlení. 

Tabulka 11 - Vyhodnocení kvality informační brožury ke vstupu na TP 

Odpověď Přehledná a srozumitelná Přehledná, ale pro mě nesrozumitelná Nepřehledná, nesrozumitelná 

Počet 139 8 0 

Podíl (n=147) 95 % 5 % 0 % 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 8 „Doporučil/a byste svým příbuzným, přátelům či známým, pokud se potýkají 
s podobným problémem jako Vy, navštívit naše KMP?“, a Otázka č. 9 „Kdybyste se znovu dostal/a 
do podobného problému, navštívil/a byste naše KMP znovu?“ 

Na tyto dvě otázky by průměrně 86 % dotázaných návštěvu poradny rozhodně doporučili a poradnu, 

v případě potřeby, znovu navštívili, z čehož lze vyvodit, že existence poradny měla své opodstatnění 

a práce poradců byla přínosná a účelná (Tabulka 12). 

Tabulka 12 - Četnost odpovědí na otázku č. 8 a 9 

Možnost odpovědi Otázka č. 8 Podíl (n=147) Otázka č. 9 Podíl (n=147) 

Rozhodně ano 125 85,0% 128 87,1% 

Spíše ano 22 15,0% 19 12,9% 

Spíše ne 0 0,0% 0 0,0% 

Rozhodně ne 0 0,0% 0 0,0% 

Celkem 147 100,0% 147 100,0% 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 
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3.1.4 Příklady dobré praxe 

Posledním plánovaným výstupem této KA byly dle EP Příklady dobré praxe na téma Získání/udržení si 

pracovního místa, Změna zaměstnání či kvalifikace a Zlepšení sociální situace, které popisují problémy, 

se kterými účastníci projektu poradnu navštívili, a dokládají to, jak jim jejich účast v projektu díky metodám 

práce poradců pomohla k jejich (vy)řešení, a jakých výsledků tak bylo dosaženo. 

Získání/udržení si pracovního místa 

Paní Veronika vstoupila do projektu s problémem se zaměstnavatelem, konkrétně s pracovní dobou, která nebyla 

slučitelná s dojížděním do zaměstnání a péčí o nezletilé dítě. Paní Veronika je zaměstnaná ve velké stabilní 

společnosti a pečuje o nezletilé dítě, které navštěvuje MŠ. Do zaměstnání dojíždí několik kilometrů a pracuje 

v třísměnném provozu. Aby mohla tuto práci vykonávat, pomáhá jí s péčí o dítě její matka, která ale z důvodu změny 

zdravotního stavu už pomáhat nemůže. Zaměstnavatel však odmítl pracovní dobu paní Veronice upravit a navrhl 

výpověď z pracovního poměru. Paní Veronika byla tedy osobním poradcem a poradci pro individuální poradenství 

poučena o právech a povinnostech zaměstnavatele a zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let a byly jí vysvětleny 

možnosti ukončení pracovního poměru a druhy výpovědí dle zákoníku práce. Paní Veronika se přikláněla k variantě 

ukončení pracovního a nástupu do nového zaměstnání, které bude mít pracovní dobu dle jejích požadavků, 

ale nakonec se se zaměstnavatelem domluvila, na doporučení osobního poradce sepsala žádost o úpravu pracovní 

doby a zaměstnání si udržela. Do budoucna zvažuje změnu zaměstnání, zatím ale dává přednost stabilní 

společnosti, u které je nyní zaměstnaná. 

Paní Květoslava vstoupila do projektu v květnu 2019 a na KMP se obrátila s problémem se zaměstnavatelem, který 

spočíval v porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele. Když naši poradnu navštívila, byla tedy zaměstnaná, 

ale hrozila jí ztráta zaměstnání z důvodu rušení stávající pracovní pozice. Zaměstnavatel dal paní Květoslavě dvě 

možnosti - přeřazení na jinou pracovní pozici, ale ta neodpovídala její kvalifikaci, praxi a byla hůře finančně 

ohodnocena, nebo ukončení pracovního poměru bez odstupného. Osobní poradce paní Květoslavě vysvětlil 

dle zákoníku práce možnosti ukončení pracovního poměru, vznik nároku na odstupné, situace, které mohou být 

důvodem pro přeřazení na jinou pracovní pozici, a práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. 

Paní Květoslava si své pracovní místo udržela díky tomu, že se nenechala odbýt a informace a znalosti, které 

získala od osobního poradce, použila při jednání se zaměstnavatelem, který nakonec uznal, že jeho jednání nebylo 

v souladu se zákoníkem práce, a ve firmě nadále pracuje. 

Pan Tomáš vstoupil do projektu v únoru 2019. Byl ve velmi špatné finanční i sociální situaci, neboť přišel 

o zaměstnání i bydlení. Dočasně si sehnal místo na noclehárně pro muže, pracoval na částečný úvazek, aby měl 

z čeho zaplatit přespání na noclehárně a pořídit mobilní telefon, ale chtěl se z těžké životní situace co nejdříve dostat. 

Po vstupu do projektu byl seznámen se základy práce na PC, se psaním formálních dokumentů a byl mu založen 

e-mail za účelem elektronické komunikace s potencionálními zaměstnavateli. S pomocí osobního poradce si pan 

Tomáš sepsal životopis, motivační dopis, naučil se vyhledávat pracovní nabídky na internetových portálech, ale také 

mu bylo vysvětleno, jak správně komunikovat se zaměstnavatelem a jak se připravit na osobní pohovor. 

Velmi intenzivně hledal zaměstnání, osobně roznášel životopisy do společností v celém Ústeckém kraji, za pomoci 

osobního poradce odpovídal na nabídky zaměstnání na internetu a odesílal elektronické žádosti o zaměstnání 

do karierních databází různých společností. V květnu byl pan Tomáš pozván agenturou práce na osobní pohovor, 

který úspěšně absolvoval, získal zaměstnání a za několik dní také bydlení na ubytovně. 

Paní Dita vstoupila do projektu v srpnu 2018 a byla ve špatné finanční a sociální situaci z důvodu ztráty zaměstnání. 

Při vstupu do projektu řešila ukončení pracovního poměru, ale nemohla se zaevidovat do evidence uchazečů 

o zaměstnání na úřadu práce, neboť neměla potřebné dokumenty související s ukončením pracovně právního vztahu. 

V důsledku toho se dostala do špatné finanční situace a též jí hrozila ztráta bydlení. Proto se o pomoc obrátila 

na poradnu a společně s osobním poradcem kontaktovala oblastní inspektorát práce, ale stále byla nezaměstnaná 

a nedařilo se jí najít vhodné zaměstnání. V posledních měsících s osobním poradcem vyhledávala volná pracovní 

místa velmi intenzivně a současně slevila z některých svých požadavků na nové pracovní místo, což se vyplatilo, 

neboť krátce nato byla pozvána k osobnímu pohovoru. Díky pečlivé přípravě na pohovor společně s osobním 

poradcem a specialistou pro trh práce, byla paní Dita u pohovoru úspěšná a pracovní místo splňující její požadavky 

na platové ohodnocení, pracovní dobu i náplň práce získala. Paní Dita je nyní velmi spokojená, neboť nejenže získala 

zaměstnání, a to ve společnosti s dobrým přístupem k zaměstnancům, ale byla tak i odvrácena hrozba ztráty 

bydlení a tím i zhoršení sociální situace.  

Změna zaměstnání či kvalifikace 

Pan Jan vstoupil do projektu s problémem se zaměstnavatelem, konkrétním s ukončením pracovního poměru, 

nevyplácením mzdy a fakturou za prostoj tahače. Pan Jan byl zaměstnaný jako automechanik a řidič mezinárodní 
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kamionové dopravy (MKD), ale po dvou letech u zaměstnavatele nastaly problémy. Zaměstnavatel vyplácel jen malou 

část mzdy, z domluveného neplaceného volna z důvodu nedostatku práce udělal neomluvenou absenci, vystavil 

fakturu za prostoj tahače v řádech desítek tisíc korun a zaměstnanci ukončil pracovní poměr v době dočasné pracovní 

neschopnosti. Pan Jan s osobním poradcem a poradcem pro individuální poradenství v oblasti právní prošel 

podrobně všechny dokumenty a byl seznámen se správným postupem ukončení pracovního poměru dle zákoníku 

práce. Po kompletaci všech dokumentů byl sepsán dopis pro oblastní inspektorát práce, který celou situaci prošetřil. 

Po prošetření byla panu Janovi doplacena mzda za několik měsíců, stornována faktura za prostoj tahače, pracovní 

poměr byl řádně ukončen a pan Jan nastoupil do nového zaměstnání, kde vykonává práci řidiče v MKD. 

Zlepšení sociální situace 

Paní Miriam vstoupila do projektu v srpnu 2019 a měla problém s ukončením pracovního poměru spočívající 

v porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele. Byla zaměstnaná jako prodavačka v bistru a po několika 

měsících provozu byla prodejna uzavřena z důvodu neplacení nájemného. Paní Miriam se domluvila se svým 

zaměstnavatelem, že než se situace vyřeší, nebude do zaměstnání docházet, a následně se domluvili na ukončení 

pracovního poměru. Poštou obdržela 2 různé výpovědi a za několik dní obdržela třetí výpověď, a to pro zvlášť hrubé 

porušení kázně z důvodu nedocházení do zaměstnání. Tímto jednáním zaměstnavatel znemožnil paní Miriam 

zaevidování se do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a dostal ji tak do tíživé finanční situace. Osobní 

poradce paní Miriam vysvětlil dle zákoníku práce možnosti ukončení pracovního poměru, vznik nároku na odstupné 

a práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatele. Paní Miriam spolu s osobním poradcem kontaktovala 

účetní společnost zaměstnavatele a zjistila, že pracovní poměr byl ukončen na základě výpovědi, kterou obdržela 

jako třetí v pořadí, s čímž paní Miriam nesouhlasila. S využitím znalostí získaných od osobního poradce 

proto kontaktovala zaměstnavatele, který uznal, že jeho jednání nebylo v souladu se zákoníkem práce, a domluvili se 

na odstupném. Zaměstnavatel jí předal dokumenty související s ukončením pracovně právního vztahu, a tak má 

paní Miriam možnost zaevidovat se se do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, požádat o podporu 

v nezaměstnanosti a hledat si nové pracovní místo. Díky tomu byla odvrácena hrozba zhoršení celkové sociální 

situace. 

Pan Miroslav vstoupil do projektu v srpnu 2019 a ocital se v tíživé životní situaci. Byl zaměstnaný jako zámečník, 

ve společnosti pracoval téměř 16 let. V červnu však byl areál společnosti ze dne na den uzavřen kvůli zahájení 

insolvenčního řízení a pan Miroslav se dostal do velmi tíživé životní situace. Společně s osobním poradcem 

kontaktoval personální oddělení společnosti a insolvenční správkyni, která byla jedinou kompetentní osobou 

pro řešení této složité situace. Bylo nutné řádně ukončit pracovní poměr, aby se mohl zaevidovat do evidence 

uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, ale veškeré dokumenty byly kvůli insolvenčnímu řízení nedostupné a vstup 

do prostor společnosti nebyl možný. Situace byla velmi složitá a pan Miroslav se dostal do velmi tíživé životní 

i finanční situace. V průběhu září se podařilo získat potřebné dokumenty k ukončení pracovního právního vztahu 

a pan Miroslav se mohl zaevidovat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, zažádat o podporu 

v nezaměstnanosti a hledat si nové pracovní místo. Díky tomu byla odvrácena hrozba zhoršení celkové sociální 

situace. 

V květnu 2020 vstoupila do projektu paní Marika, která se ocitla v celkově špatné sociální situaci, neboť byla 

při vstupu do projektu nezaměstnaná a ani nebyla evidována na ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání (UoZ), byla zcela 

bez finančních prostředků a měla těžké psychické problémy, s nimiž se léčila u odborníka. Paní Marika v té době žila 

s matkou v malometrážním bytě, kde panovaly špatné rodinné vztahy, a navíc má dvě děti, které byly svěřeny 

do péče otce, kterému byla povinna platit výživné. S cílem zlepšit její celkovou sociální situaci osobní poradci učinily 

první kroky a vysvětlili paní Marice, co vše je třeba pro to udělat. Za pomoci poradců se paní Marika zaevidovala jako 

UoZ a požádala o příspěvek ze SSP (dávky v hmotné nouzi). Dále následovalo hledání vhodného a finančně 

dostupného bydlení, což se bohužel nepodařilo, a tak se její psychický stav bohužel nadále zhoršoval až do té míry, 

že nastoupila do léčebny. Po ukončení léčení se poradcům podařilo získat pro ni pracovní místo a v srpnu 2020 

nastoupila do zaměstnání i s ubytováním. Díky podpoře poradců se tak podařilo paní Marice nejen získat pracovní 

místo, ale došlo tak i k celkovému zlepšení její sociální situace. 
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3.2 Výsledky KA 03 

Plánovanými výsledky této KA dle EP bylo poskytnout minimálně 175 účastníkům projektu podporu 

k aktivizaci a motivaci ke vstupu na TP, z toho: 

- minimálně 115 účastníkům projektu podporu nižší než 40 hodin, 

- minimálně 60 účastníkům podporu vyšší než 40 hodin, a 

doporučit: 

- minimálně 30 účastníků projektu do KA 04 (IOP), a 

- minimálně 40 účastníků projektu do KA 05 (PaFG). 

3.2.1 Aktivizace a motivace ke vstupu na TP 

Realizaci této KA zajišťovali dva osobní poradci, kteří byli v poradně zástupcům CS, tzn. stávajícím 

účastníkům projektu i novým zájemcům o projekt, k dispozici denně po celou provozní dobu, a to i v obou 

obdobích omezení provozu poradny v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. 

Osobní poradci poskytovali poradenství osobně, resp. telefonickou formou, v závislosti na zavedených 

protiepidemických opatřeních. V průběhu realizace projektu byla v rámci této KA poskytnuta podpora 

k aktivizaci a motivaci ke vstupu na TP všem 178 účastníkům projektu, z toho: 

- nižší než 40 hodin celkem 116 účastníkům projektu; 

- vyšší než 40 hodin celkem 62 účastníkům projektu. 

Tabulka 13 uvádí počet účastníků projektu, kteří získali podporu k aktivizaci a motivaci ke vstupu na TP, 

včetně podpory ze strany specialisty pro TP v rozsahu 2 hodiny/1 účastník (KA 03), a jejich přírůstky 

v jednotlivých obdobích. Počet účastníků projektu odpovídá počtu 178 podpořených osob projektu 

(POP), z nichž 116 získalo podporu nižší než 40 hodin a 62 získalo podporu vyšší než 40 hodin, 

a to buď pouze v KA 03, nebo v KA 03, KA 04 a KA 05 celkem, nebo v KA 03 a KA 04 či KA 05 celkem. 

Každá POP je započítána pouze jednou a bez ohledu na to, kolik dílčích podpor obdržela. 

Tabulka 13 - Počet podpořených osob projektu dle jednotlivých období 

Výše podpory <40h (n = 115) >40h (n = 60) 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01/2021 
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01/2021 
Celkem 

Ú
ča

st
n

íc
i p

ro
je

kt
u

 

přírůstek 25 34 26 30 53 8 2         

stav ke 
konci 

období 
25 59 85 115 168 176 178 

 
      

P
O

P
 

přírůstek 25 22 11 23 48 -15 2 0 12 15 7 5 23 0 

stav ke 
konci 

období 
25 47 58 81 129 114 116 0 12 27 34 39 62 62 

Rozdíl 
přírůstků 

0 -12 -15 -7 -5 -23 -62 0 +12 +15 +7 +5 +23 +62 

Plnění % 22 41 50 70 112 99 101 0 20 45 57 65 103 103 

Zdroj: Příjemce 

Počet POP se zvyšoval rovnoměrně s narůstajícím počtem nových účastníků projektu, neboť každý nový 

účastník podporu v rámci KA 03, včetně podpory ze strany specialisty pro TP, získal. V Grafu 18 je znázorněno 

postupné naplňování plánovaného výsledku dle jednotlivých období, z kterého je patrné, že již ke konci 

5. období sice byl výsledek počtu osob s podporou nižší než 40 hodin splněn na 112 %, ale výsledek počtu 

osob s podporou vyšší než 40 hodin byl splněn pouze na 65 %. V průběhu 6. období došlo ke snížení počtu 
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osob s podporou nižší než 40 hodin s konečným výsledkem 101 % ve prospěch zvýšení počtu osob 

s podporou vyšší než 40 hodin s konečným výsledkem 103 %.  

Graf 18 - Plnění počtu podpořených osob projektu dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 

3.2.2 Účastníci projektu doporučení do KA 04 (IOP) 

Plánovaným výsledkem této KA bylo doporučit do IOP minimálně 30 účastníků projektu. Zařazení 

účastníků projektu do IOP doporučovali osobní poradci, přičemž vycházeli z poznatků získaných v rámci AM, 

případně i PaFG. Tabulka 14 znázorňuje postupné naplňování plánovaného výsledku. V průběhu 

1. až 6. období bylo k zařazení do IOP doporučeno celkem 30 účastníků projektu a dosažená hodnota 

odpovídá plánovanému výsledku. 

Tabulka 14 - Počet účastníků projektu doporučených do IOP 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

Počet 13 7 2 3 3 2 0 30 

Plnění (n = 30) 43,3% 23,3% 6,7% 10,0% 10,0% 6,7% 0,0% 100 % 

Zdroj: Příjemce 

3.2.3 Účastníci projektu doporučení do KA 05 (PaFG) 

Plánovaným výsledkem této KA bylo doporučit do PaFG minimálně 40 účastníků projektu. Zařazení 

účastníků projektu do PaFG doporučovali osobní poradci, přičemž vycházeli z poznatků získaných v rámci AM, 

případně i IOP. Tabulka 15 znázorňuje postupné naplňování plánovaného výsledku. V průběhu 1. až 6. období 

bylo k zařazení do PaFG doporučeno celkem 40 účastníků projektu a dosažená hodnota odpovídá 

plánovanému výsledku. 

Tabulka 15 - Počet účastníků projektu doporučených do PaFG 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

Počet 12 13 3 3 6 3 0 40 

Plnění (n = 40) 30,0 % 32,5 % 7,5 % 7,5 % 15,0 % 7,5 % 0,0 % 100 % 

Zdroj: Příjemce 
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IV. KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu 

práce i ve společnosti (IOP) 

Cílem této KA bylo na základě doporučení osobních poradců v rámci KA 03 zařadit do IOP minimálně 

30 účastníků projektu a poskytnout jim podporu v rozsahu 12 hodin/1 účastník v oblasti 

pedagogicko-psychologické, sociální a ekonomicko-právní vedoucí k získání nových kompetencí 

pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti. 

4.1 Výstupy KA 04 

Plánovanými výstupy této KA dle EP byly: 

- Záznamy o poskytnutí podpory (dále jen záznam), a 

- 3 druhy písemných neanonymních dotazníků: 

 Dotazník pro CS při zařazení do KA 04 

 Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

 Dotazník pro RT - poradci pro IOP. 

Tato KA byla zahájena v květnu 2018 a pokračovala do ledna 2021, a její realizaci personálně zajišťovali 

tři poradci - jeden poradce pro oblast pedagogicko-psychologickou, jeden poradce pro oblast sociální 

a jeden poradce pro oblast ekonomicko-právní. Do IOP byli na základě doporučení v rámci AM zařazeni 

účastníci projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni, jsou na TP obtížně umístitelní, 

vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se sociálním vyloučením, 

nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP, a u nichž současně 

předpokládali, že tuto KA zvládnou absolvovat v plném rozsahu a bude pro ně přínosná. 

Neanonymní formu dotazníků RT zvolil pro potřeby následného zjišťování, zda byla tato KA pro každého 

jednotlivce přínosná. 

4.1.1 Záznam o poskytnutí podpory 

Z každého poskytnutého IOP byl poradcem písemně zpracováván záznam s uvedením jména podpořené 

osoby, data konání, tématu a rozsahu poskytnuté podpory v minutách. Záznamy stručně vypovídají 

o obsahu a činnosti v rámci poskytování poradenství. Všechny záznamy jsou založeny v osobních 

složkách účastníků projektu. 

Výstupem této aktivity je celkem 203 záznamů o poskytnutí poradenství v IOP, z toho posledních 

36 záznamů v 6. MO realizace projektu. 

4.1.2 Dotazník pro CS při zařazení do KA 04 

Každý účastník projektu vyplnil při zařazení do této KA písemný neanonymní Dotazník pro CS 

při zařazení do KA 04 (dále jen dotazník), který byl zároveň pomocným nástrojem poradce IOP, 

na co se v rámci poradenství především zaměřit. Celkový počet dotazníků odpovídá počtu 

30 účastníků projektu zařazených do IOP. Sběr dotazníků byl ukončen dne 11. 08. 2020 (6. MO 

realizace projektu) se zařazením posledního účastníka projektu do IOP. 

V dotazníku byla jedna jediná a zásadní otázka č. 1 „V čem konkrétně potřebujete pomoci, co je 

příčinou Vašeho problému?“. 

U této otázky dotázaní mohli zvolit více než jednu možnost odpovědi, neboť u této CS se předpokládalo, 

že příčin jejich problému je několik současně, a více než 1 možnost odpovědi zvolilo 29 z 30 dotázaných. 

V Tabulce 16 je uvedena četnost a v Grafu 19 podíl jednotlivých možností odpovědi, z kterých je patrné, 

že u více než dvou třetin je příčinou jejich problému nedostatek znalostí s oblasti pracovně právních 

vztahů, u poloviny neschopnost orientovat ve vlastní kariéře, u více než dvou pětin shodně status 

nezaměstnaného či špatné vztahy se zaměstnavatelem, a u více než jedné třetiny nedostatek 

finančních prostředků. 
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Tabulka 16 - Příčiny problému CS 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Mám psychické problémy v důsledku tíživé životní či sociální situace, nedokážu se vyrovnat s životní změnou 4 

2. Nemám dostatek sebedůvěry, sebejistoty 5 

3. Špatně zvládám rodinný život, nedokážu skloubit práci s rodinným životem 7 

4. Nevím jaké zaměstnání, vzdělání, kvalifikace jsou pro mě vhodné 15 

5. Přišel/přišla jsem o zaměstnání 5 

6. Přišel jsem o bydlení a nemám kde bydlet 3 

7. Jsem nezaměstnaný/á a chci pracovat 13 

8. Nedaří se mi najít vhodnou práci 5 

9. Rozpadlo/rozpadá se mi manželství/partnerský vztah  

10. Mám špatné vztahy s dětmi, příbuznými apod. 6 

11. Mám ztížený vstup na trh práce/udržení se na trhu práce z důvodu mého současného zdravotního stavu 9 

12. Nevím, jestli mám nárok na nějaké sociální dávky 8 

13. Nevím, kdy mi vznikne nárok na starobní důchod (SD), jak se o SD žádá, co k tomu potřebuji 7 

14. Hrozí mi sankční vyřazení z evidence na ÚP ČR 1 

15. Mám problémy s pronajímatelem bytu 2 

16. Mám špatné vztahy se zaměstnavatelem (např. diskriminační jednání, porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele, 
nevydání potřebných dokladů k ukončení pracovního poměru atp.) 

13 

17. Mám finanční problémy, nedostatek finančních prostředků 11 

18. Nemám dostatečné znalosti v oblasti pracovně právních vztahů 20 

19. Nemám dostatečné vzdělání, kvalifikaci pro vstup na trh práce/udržení se na trhu práce 6 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do KA 04 

Graf 19 - Příčiny problému CS 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do KA 04 

Z výše uvedených dat vyplývá, že výběr zástupců CS pro zařazení do IOP byl proveden zodpovědně, 

neboť příčiny jejich problémů, jim ve zvýšení uplatnitelnosti na TP i ve společnosti brání, tudíž pomoc 

a podporu potřebovali. 

4.1.3 Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

Po ukončení IOP vyplnil každý účastník projektu, který získal plný počet 12 hodin podpory, neanonymní 

písemný Dotazník pro CS po ukončení účasti v KA 04 (dále jen dotazník), ve kterém zástupci této CS ze svého 

pohledu zhodnotili, zda a v čem jim IOP pomohlo. V měsíci lednu 2021 byly vyplněny poslední 3 dotazníky 

a jejich celkový počet odpovídá počtu 30 účastníků projektu zařazených do IOP, kterým byla podpora 
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v rozsahu 12 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl zahájen ve 2. období realizace této KA 

a ukončen 27. 01. 2021, kdy IOP absolvoval poslední účastník. 

4.1.4 Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Do dotazníkového šetření byl kromě CS zapojen též RT, který po ukončení poradenství v IOP vyplňoval 

na každého jednotlivce Dotazník pro RT - poradci pro IOP, ve kterém poradci zhodnotili, jak bylo IOP 

pro zařazené účastníky projektu přínosné. V měsíci lednu 2021 byly vyplněny poslední 3 dotazníky a jejich 

celkový počet odpovídá počtu 30 účastníků projektu zařazených do IOP, kterým byla podpora v rozsahu 

12 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl zahájen ve 2. období realizace této KA a ukončen 

27. 01. 2021, kdy IOP absolvoval poslední účastník. 

4.2 Výsledky KA 04 

Plánovanými výsledky této KA dle EP bylo do KA 04 zařadit 30 účastníků projektu, kteří získají podporu 

v oblasti pedagogicko-psychologické, sociální a ekonomicko-právní v rozsahu 12 hodin/ 1 účastníka. 

Tato KA byla zahájena v 1. MO realizace projektu v květnu 2018. Do IOP byli účastníci projektu postupně 

zařazováni na základě doporučení osobních poradců, přičemž vycházeli z poznatků získaných v rámci AM, 

či poradce pro PaFG (KA 05), a zároveň zvažovali, zda je tato podpora pro vybraného účastníka potřebná 

a přínosná, a to i s ohledem na jeho vlastní zájem a odhodlání tuto KA absolvovat v plném rozsahu. 

4.2.1 Účastníci projektu zařazení do IOP 

V průběhu realizace projektu bylo do IOP zařazeno celkem 30 účastníků projektu. V Grafu 20 je 

znázorněno postupné naplňování plánovaného výsledku dle jednotlivých období, z kterého je patrné, že 

nejvíce zástupců této CS bylo zařazeno v 1. období (43 %), a dále se počet nově zařazovaných postupně 

s naplňováním plánovaného výsledku snižoval. Plánovaná hodnota byla dosažena v 6. MO realizace projektu, 

kdy byli v srpnu 2020 zařazeni poslední 2 účastníci. Počet 30 účastníků projektu zařazených do IOP 

odpovídá plánovanému výsledku. 

Graf 20 - Počet účastníků projektu zařazených do IOP dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle pohlaví 

Graf 21 znázorňuje podíl mužů a žen v CS zařazené do IOP, kterou z více než poloviny tvořily ženy 

(57 %). 

Graf 21 - Struktura CS zařazené do IOP dle pohlaví 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 22 

je patrné, že tuto CS tvořili dvě pětiny účastníci projektu ve věku 50-65 let, druhou nejpočetnější skupinu 

tvořili účastníci ve věku 40-49 let (27 %) a s nejnižším podílem pak účastníci ve věku více než 65 let (3 %). 

Průměrný věk CS zařazené do IOP byl 45 let. 

Graf 22 - Struktura CS zařazené do IOP dle věku 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 23, tuto CS tvořili v součtu z více než poloviny účastníci projektu, kteří byli při vstupu 

do projektu nezaměstnaní
4
, dvě pětiny účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu zaměstnaní, 

a podílem necelých 7 % osoby neaktivní, tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu např. na mateřské 

dovolené, nebo jsou poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 23 - Struktura CS zařazené do IOP dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 24) v této CS převažovali z poloviny 

účastníci projektu se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4) a z více než dvou pětin s primárním vzděláním 

(ISCED 1-2). Zbývajícím téměř 7% podílem tvořili tuto CS účastníci projektu bez vzdělání a s ISCED 5-8. 

Graf 24 - Struktura CS zařazené do IOP dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle lokality 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se zástupce této CS dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Z Grafu 25 je patrná celkově téměř tříčtvrtinová převaha těch, kteří žijí přímo v SVL 

vymezených v projektové žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových 

domů a Sedmistovky (73 %), a více než jednou pětinou zástupci CS z ostatních lokalit a prostředí města 

Mostu, které jsou buď sociálním vyloučením ohrožené, nebo se jedná o lokality se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů (Ostatní; 23 %). Jeden zástupce této CS (3 %) se při vstupu do projektu 

dlouhodobě zdržoval na adrese mimo výše uvedené lokality. Při vstupu do projektu se z celkového počtu 

zástupců této CS 53 % zdržovalo na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště. 

Graf 25 - Struktura CS zařazené do IOP dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 

Z celkového počtu 30 zařazených do IOP bylo též 5 znevýhodněných zástupců CS, kteří byli při vstupu 

do projektu identifikováni jako osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. necelých 17 %, všichni z SVL 

a z toho jeden zároveň dlouhodobě nezaměstnaný. 

4.2.2 Účastníci projektu, kteří si získali kompetence v rámci IOP 

V posledním měsíci realizace projektu (01/2021) byly poskytnuty poslední hodiny podpory v IOP 

3 zástupcům této CS, kteří tak dosáhli podpory v rozsahu 12 hodin/1 účastník. Prostřednictvím této KA 

bylo 30 účastníkům projektu poskytnuto celkem 360 hodin podpory (viz Tabulka 17 a Tabulka 18). 

Počet podpořených osob projektu (POP) odpovídá plánovanému výsledku 30 účastníků projektu, 

kteří získali nové kompetence pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti v oblasti 

pedagogicko-psychologické, sociální a ekonomicko-právní v rozsahu 12 hodin/1 účastník. Graf 26 

znázorňuje plnění počtu POP a poskytnutých hodin podpory. 

Tabulka 17 - Počet POP a poskytnutých hodin podpory v IOP 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

POP 0 2 6 4 8 7 3 30 

12 hodin/1 účastník 0 24 72 48 96 84 36 360 

Plnění POP 
(n = 30) 0,0 % 6,7 % 20,0 % 13,3 % 26,7 % 23,3 % 10,0 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 
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Tabulka 18 - Počet poskytnutých hodin podpory v rámci IOP dle období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

Hodiny za období 36 72 72 72 54 45 9 360 

Plnění hodiny 
(n = 360) 10,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 15,0 % 12,5 % 2,5 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Graf 26 - Plnění počtu POP a počet hodin podpory v IOP 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS 30 účastníků projektu, kteří získali nové kompetence v IOP v rozsahu 12 hodin/1 účastník, 

a mají tak zlepšené postavení na TP i ve společnosti, je totožná se strukturou CS zařazené do IOP 

(viz Účastníci projektu zařazení do ). 
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V. KA 05 - Právní a finanční gramotnost ke vstupu a udržení se na trhu práce 

(PaFG) 

Cílem této KA bylo na základě doporučení osobních poradců v rámci KA 03 zařadit do PaFG minimálně 

40 účastníků projektu a poskytnout jim podporu v rozsahu 10 hodin/1 účastník vedoucí ke zvýšení 

kompetencí v oblasti PaFG ke vstupu a udržení se na TP. 

5.1 Výstupy KA 05 

Plánovanými výstupy této KA dle EP byly:  

- Písemné záznamy o poskytnutí podpory v oblasti PaFG, a 

- 3 druhy písemných neanonymních dotazníků: 

 Dotazník pro CS při zařazení do PaFG, 

 Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG, 

 Dotazník pro RT - poradce pro PaFG. 

Tato KA byla zahájena v květnu 2018 a pokračovala do ledna 2021, a její realizaci personálně zajišťoval 

jeden poradce pro PaFG. Do PaFG byli zařazeni na základě doporučení v rámci AM účastníci projektu 

s nízkou úrovní právní a finanční gramotnosti, a u nichž současně předpokládali, že tuto KA zvládnou 

absolvovat v plném rozsahu a bude pro ně přínosná. 

Neanonymní formu dotazníků RT zvolil pro potřeby porovnání úrovně PaFG každého jednotlivce 

před a po jejím absolvování. 

5.1.1 Záznam o poskytnutí podpory 

Z každého poskytnutého poradenství v oblasti PaFG byl poradcem PaFG písemně zpracováván záznam 

s uvedením jména podpořené osoby, data konání, tématu a rozsahu poskytnuté podpory v minutách. 

Záznamy stručně vypovídají o obsahu a činnosti v rámci poskytování poradenství. Všechny záznamy jsou 

založeny v osobních složkách účastníků projektu. 

Výstupem této aktivity je celkem 203 záznamů o poskytnutí poradenství ve PaFG, z toho posledních 

38 záznamů v 6. MO realizace projektu. 

5.1.2 Dotazník pro CS při zařazení do PaFG 

Každý účastník projektu vyplnil při zařazení do této KA Dotazník pro CS při zařazení do PaFG 

(dále jen dotazník) jako sebehodnocení v oblasti PaFG, který byl zároveň i pomocným nástrojem poradce 

PaFG, na co se v rámci poradenství především zaměřit, a jejich celkový počet odpovídá počtu 40 účastníků 

projektu zařazených do PaFG. Sběr dotazníků byl ukončen 28. 07. 2020 se zařazením posledního účastníka 

projektu do PaFG. V Tabulce 19 je uvedena četnost odpovědí na otázky dotazníku s volbou pouze jedné 

možnosti ze čtyř. 

Tabulka 19 - Úroveň CS při zařazení do PaFG 

Otázka Ano Spíše ano Celkem Spíše ne Ne Celkem 

1. Umíte se orientovat v pracovně právních vztazích - vznik 
a skončení pracovního poměru, související dokumenty? 

0 0 0 21 19 40 

2. Víte, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance 
a zaměstnavatele, dovolená, pracovní neschopnost, 
práce přesčas apod.? 

0 1 1 24 15 39 

3. Víte něco o mzdě/platu - minimální mzda, hrubá/ý - 
čistá/ý mzda/plat, daň z příjmu? 

0 8 8 23 9 32 

4. Víte něco o sociálních dávkách, podmínkách přiznání 
atp.? 

0 6 6 16 18 34 

5. Víte něco o důchodech, podmínkách přiznání atp.? 0 6 6 11 23 34 

6. Víte, kdy a jak se zaevidovat na ÚP ČR, jaká jsou 
Vaše práva uchazeče o zaměstnání a jeho 
povinnosti vůči ÚP ČR? Víte něco o podpoře 

0 10 10 19 11 30 
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Otázka Ano Spíše ano Celkem Spíše ne Ne Celkem 

v nezaměstnanosti, jaké jsou podmínky přiznání 
podpory, výše podpory apod.? 

7. Víte něco o právní odpovědnosti, o správním řádu 
a pravidlech o doručování písemností? 

0 2 2 21 17 38 

8. Víte něco o bankovních a nebankovních institucích - 
produkty, podmínky, výhody a nevýhody? 

0 7 7 20 13 33 

9. Víte něco o bydlení - druhy bydlení, výhody, 
nevýhody, náklady spojené s bydlením? 

0 22 22 15 3 18 

10. Víte, jak sestavit funkční rodinný rozpočet, umíte 
určit priority plateb a hospodařit se svými financemi? 

1 11 12 21 7 28 

Odpovědi celkem / Podíl (n = 40) 1 73 74 191 135 326 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do PaFG 

Z Tabulky 19 uvedené výše a Grafu 27 je patrná převaha odpovědí „Spíše ne“ a „Ne“, z čehož byla 

úroveň ve znalostech v oblasti PaFG u této CS zcela zřejmá, a tudíž tato podpora byla pro CS potřebná. 

Do „červených“ čísel se dostaly odpovědi na 9 z 10 otázek. 

Graf 27 - Vyhodnocení úrovně CS v PaFG při zařazení do KA 05 dle jednotlivých otázek 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

Graf 28 znázorňuje celkový podíl odpovědí na otázky dotazníku, z něhož je patrné, že více než čtyři pětiny 

nevědí nic nebo spíše nic, a přestože někteří účastníci projektu zvolili odpověď „Ano“ nebo „Spíše ano“ 

(celkem 18,6 %), ne vždy to však znamenalo, že danou problematiku opravdu, či do jisté míry, znají. 
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Graf 28 - Celkové vyhodnocení úrovně CS v PaFG při zařazení do KA 05 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do PaFG 

Z výše uvedených dat vyplývá, že výběr zástupců CS pro zařazení do PaFG byl proveden zodpovědně, 

neboť jejich úroveň v PaFG byla nízká, a v identifikovaných nedostatcích znalostí a dovedností 

podporu potřebovali.  

5.1.3 Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG 

Po ukončení poradenství v PaFG vyplnil každý účastník projektu, který získal plný počet 10 hodin podpory, 

neanonymní písemný Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG (dále jen dotazník) 

za účelem zjištění, zda a do jaké míry došlo u účastníka projektu ke zlepšení či zvýšení znalostí, dovedností 

či schopností v oblasti PaFG. V měsíci lednu byly vyplněny poslední 4 dotazníky a jejich celkový počet 

odpovídá počtu 40 účastníků projektu zařazených do PaFG, kterým byla podpora v rozsahu 

10 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl zahájen v 2. období realizace této KA a ukončen 

26. 01. 2021, kdy PaFG absolvoval poslední účastník. 

5.1.4 Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Do dotazníkového šetření byl kromě CS zapojen též RT, který po ukončení poradenství v PaFG vyplňoval 

na každého jednotlivce Dotazník pro RT - poradce pro PaFG, pro potřeby zjištění úrovně CS v PaFG 

při ukončení účasti v této KA, a to s ohledem jak na výsledek vědomostního dotazníku, tak i na základě 

poznatků získaných v průběhu poskytování poradenství v PaFG. V měsíci lednu byly vyplněny poslední 

4 dotazníky a jejich celkový počet odpovídá počtu 40 účastníků projektu zařazených do PaFG, kterým 

byla podpora v rozsahu 10 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl zahájen v 2. období 

realizace této KA a ukončen 26. 01. 2021, kdy PaFG absolvoval poslední účastník. 

5.2 Výsledky KA 05 

Plánovanými výsledky této KA dle EP bylo zařadit 40 účastníků projektu, kteří si zvýší kompetence 

v oblasti PaFG v rozsahu 10 hodin/ 1 účastníka. 

Tato KA byla zahájena v 1. MO realizace projektu v květnu 2018. Do PaFG byli účastníci projektu postupně 

zařazováni na základě doporučení osobních poradců, přičemž vycházeli z poznatků získaných v rámci AM, 

či poradců pro IOP (KA 04), a zároveň zvažovali, zda je tato podpora pro vybraného účastníka potřebná 

a přínosná, a to i s ohledem na jeho vlastní zájem a odhodlání tuto KA absolvovat v plném rozsahu. 
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5.2.1 Účastníci projektu zařazení do PaFG 

V průběhu realizace projektu bylo do PaFG zařazeno 40 účastníků projektu. V Grafu 29 je znázorněno 

postupné naplňování plánovaného výsledku dle jednotlivých období, z kterého je patrné, že nejvíce zástupců 

této CS bylo zařazeno v 1. až 2. období (62,5 %). Plánovaná hodnota byla dosažena v 6. období, kdy v srpnu 

2020 byli zařazeni poslední 3 účastníci. Počet 40 účastníků projektu zařazených do PaFG odpovídá 

plánovanému výsledku.  

Graf 29 - Počet účastníků projektu zařazených do PaFG dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle pohlaví 

Graf 30 znázorňuje podíl mužů a žen v CS zařazené do PaFG, kterou téměř ze dvou třetin tvořily ženy 

(65 %). 

Graf 30 - Struktura CS zařazené do PaFG dle pohlaví 

 
Zdroj: Příjemce 

  

12 13 

3 3 

6 

3 

0 

12 

25 

28 

31 

37 

40 40 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021

Období 

Přírůstek Počet zařazených ke konci období

Ženy 
65,0% 

Muži 
35,0% 

n = 40 



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 43 z 80 

Struktura CS dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. V Grafu 31 

je patrné, že tuto CS tvořili celkovým podílem 55 % účastníci projektu ve věku 27-39 let a 40-49 let, druhou 

nejpočetnější skupinu jednou čtvrtinou účastníci ve věku 50-65 let, s nejnižším podílem pak účastníci 

ve věku více než 65 let (5 %). Průměrný věk CS zařazené do PaFG byl 42 let. 

Graf 31 - Struktura CS zařazené do PaFG dle věku 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 32, tuto CS tvořili v součtu z 60 % účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu 

nezaměstnaní
5
, necelou jednou třetinou účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu zaměstnaní, 

a podílem 7,5 % osoby neaktivní, tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu např. na mateřské 

dovolené, nebo jsou poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 32 - Struktura CS zařazené do PaFG dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 33) v této CS převažovali téměř 

ze dvou třetin účastníci projektu se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4) a téměř z jedné třetiny 

s primárním vzděláním (ISCED 1-2). Zbývajícím 2,5% podílem tvořili tuto CS účastníci projektu 

bez vzdělání. 

Graf 33 - Struktura CS zařazené do PaFG dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle lokality 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se zástupce této CS dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Z Grafu 34 je patrná převaha těch, kteří žijí přímo v SVL vymezených v projektové žádosti, 

tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky (70 %), 

a více než jednou čtvrtinou tvořili tuto CS osoby z ostatních lokalit a prostředí města Mostu, které jsou 

buď sociálním vyloučením ohrožené, nebo se jedná o lokality se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů (Ostatní; 25 %). Dva zástupci této CS (5 %) se při vstupu do projektu dlouhodobě 

zdržovali na adrese mimo výše uvedené lokality. Při vstupu do projektu se z celkového počtu zástupců 

této CS 42,5 % zdržovalo na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště. 

Graf 34 - Struktura CS zařazené do PaFG dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 
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Z celkového počtu 40 zařazených do PaFG bylo též 5 znevýhodněných zástupců CS, kteří byli při vstupu 

do projektu identifikováni jako osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. necelých 12,5 %, z toho 

4 přímo z SVL a z toho jeden zároveň nezaměstnaný a jeden dlouhodobě nezaměstnaný. 

5.2.2 Účastníci projektu, kteří si zvýšili kompetence v oblasti PaFG 

V posledním měsíci realizace projektu (01/2021) byly poskytnuty poslední hodiny podpory v PaFG 

4 zástupcům této CS, kteří tak dosáhli podpory v rozsahu 10 hodin/1 účastník. Prostřednictvím této KA 

bylo 40 účastníkům projektu poskytnuto celkem 400 hodin podpory (viz Tabulka 20 a Tabulka 21). 

Počet podpořených osob projektu (POP) odpovídá plánovanému výsledku 40 účastníků projektu, 

kteří si zvýšili kompetence v oblasti PaFG ke vstupu a udržení se na TP v rozsahu 

10 hodin/účastník. Graf 35 znázorňuje plnění počtu POP a poskytnutých hodin podpory. 

Tabulka 20 - Počet POP a poskytnutých hodin podpory v PaFG 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

POP 0 1 6 8 10 11 4 40 

10 hodin/1 účastník 0 10 60 80 100 110 40 400 

Plnění POP 
(n = 40) 0,0 % 2,5 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 27,5 % 10,0 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Tabulka 21 - Počet poskytnutých hodin podpory v rámci PaFG dle období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

Hodiny za období 39 73 72 72 69 63 12 400 

Plnění hodiny 
(n = 400) 9,8 % 18,3 % 18,0 % 18,0 % 17,3 % 15,8 % 3,0 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Graf 35 - Plnění počtu POP a počet hodin podpory v PaFG 

 
Zdroj: Příjemce 
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Účastníci projektu zařazení do PaFG).  
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VI. KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím 

spolupráce s regionálními zaměstnavateli 

Cílem této KA bylo poskytnout CS maximální podporu s ohledem na aktuální potřeby regionálního TP 

minimálně 5 účastníků zapojit na TP, u kterých dojde k obnovení či získání pracovních návyků.  

6.1 Výstupy KA 06 

Tato KA byla zahájena v únoru 2018 a pokračovala do ledna 2021. Její realizaci personálně zajišťovala 

jedna osoba na pozici Specialista pro trh práce, jehož práce spočívala v navázání spolupráce 

s regionálními zaměstnavateli, práci s CS v rámci KA 03 poskytnutím poradenství ke vstupu na TP 

v rozsahu 2 hodiny/1 účastník a monitorování aktuálního stavu na TP. 

Specialista pro TP vyhledával regionální zaměstnavatele za účelem získání pracovních míst pro účastníky 

projektu, a osobně či telefonicky navazoval s nimi kontakt pro budoucí spolupráci. Při osobním setkání 

se zaměstnavatelem využíval informačního letáku pro zaměstnavatele, který zpracoval a vytvořil 

v 1. MO realizace projektu. 

Pro práci s CS specialista pro TPV 1. MO realizace projektu zpracoval a vytvořil informační brožuru 

jako metodickou pomůcku ke vstupu na TP, s jejímž obsahem byl v rámci poradenství každý účastník 

projektu seznámen, případně mu bylo podrobně vysvětleno vše, čemu nerozuměl, nebo mu bylo nejasné, 

a po dokončení poradenství ji účastník obdržel pro potřeby ke vstupu na TP. 

Jediným plánovaným výstupem této KA dle EP byl Monitoring TP v počtu 9 ks. Monitoring zpracovával 

specialista pro TP pravidelně na základě monitorování aktuální situace na TP  a maximálně jej dále 

využíval jak v rámci spolupráce s regionálními zaměstnavateli, tak při práci s CS. Devátý monitoring byl 

zpracován v posledním 6. MO realizace projektu a počet 9 ks odpovídá plánovanému výsledku 

(viz Tabulka 22). 

Tabulka 22 - Počet zpracovaných monitoringů TP dle jednotlivých MO 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem 

Počet 1 2 2 2 1 1 9 

Zdroj: Příjemce 

6.2 Výsledky KA 06 

Plánovaným výsledkem této KA dle EP bylo minimálně 5 účastníků projektu zapojit na TP. 

Prostřednictvím této KA se v průběhu realizace projektu podařilo získat pracovní místa a na TP zapojit 

26 účastníků projektu, z toho 3 účastníci byli na TP umístěni dvakrát, tedy plánovaný výsledek zapojit 

na TP minimálně 5 účastníků projektu byl mnohonásobně překročen.  

6.2.1 Účastníci projektu, kteří se zapojili na TP 

V průběhu realizace projektu se na TP zapojilo 26 účastníků projektu. V Grafu 36 je znázorněno postupné 

naplňování plánovaného výsledku dle jednotlivých období, z kterého je patrné, že plánovaný výsledek byl 

splněn, resp. překročen již v 2. období, kdy se na TP zapojilo prvních 6 účastníků projektu. Nejvíce zástupců 

této CS (8) se na TP zapojilo v 6. období.  
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Graf 36 - Plnění počtu účastníků zapojených na TP dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle pohlaví 

Graf 37 znázorňuje podíl mužů a žen v CS zapojené na TP, kterou téměř ze dvou třetin tvořily ženy 

(65,4 %). 

Graf 37 - Struktura CS zapojené na TP dle pohlaví 

 
Zdroj: Příjemce 
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Graf 38 - Struktura CS zapojené na TP dle věku 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 39, tuto CS tvořili v součtu téměř z 85 % účastníci projektu, kteří byli při vstupu 

do projektu nezaměstnaní
6
, a z 15 % účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu zaměstnaní, 

kteří v průběhu účasti v projektu buď o zaměstnání přišli, nebo jim ztráta zaměstnání hrozila a došlo 

tak ke změně zaměstnání. 

Graf 39 - Struktura CS zapojené na TP dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 40) v této CS převažovali 

téměř z 54 % účastníci projektu se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4), a ze 46 % s primárním 

vzděláním (ISCED 1-2). 

Graf 40 - Struktura CS zapojené na TP dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle lokality 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se zástupce této CS dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Z Grafu 41 je patrná převaha těch, kteří žijí přímo v SVL vymezených v projektové žádosti, 

tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky (54 %), 

a osob z ostatních lokalit a prostředí města Mostu, které jsou buď sociálním vyloučením ohrožené, nebo 

se jedná o lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (Ostatní; 42 %). Jeden zástupce této 

CS (4 %) se při vstupu do projektu dlouhodobě zdržovali na adrese mimo výše uvedené lokality. 

Při vstupu do projektu se z celkového počtu zástupců této CS 46 % zdržovalo na jiné adrese, 

než na adrese trvalého bydliště. 
Graf 41 - Struktura CS zapojené na TP dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 
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Z celkového počtu 26 zástupců CS, které se zapojili na TP, byl též 1 znevýhodněný zástupce CS, 

který byl při vstupu do projektu identifikován jako osoba se zdravotním postižením (OZP), tj. necelá 

4 %, pocházel z SVL a zároveň byl dlouhodobě nezaměstnaný. 

6.2.2 Zaměstnavatelé 

V případě všech 26 účastníků projektu se jednalo o nedotovaná pracovní místa u 18 zaměstnavatelů, 

z nichž z více než čtyř pětin převažovaly subjekty podnikatelské, zahrnující jak PO, tak i podnikající FO, 

a v necelé jedné pětině celkem se jednalo o subjekty neziskové a veřejné (Graf 42). 

Graf 42 - Struktura zaměstnavatelů subjektů 

 
Zdroj: Příjemce 

6.2.3 Pracovně právní vztah  

Pracovně právní vztah byl uzavřen 29x s 26 účastníky projektu na dobu určitou, z nichž u tří byl 

uzavřen v průběhu realizace projektu dvakrát. V Grafu 43 jsou zobrazeny podíly jednotlivých druhů 

pracovně právního vztahu dle subjektů, z něhož je patrné, že celkem z necelých 90 % byl uzavřen 

s podnikatelskými subjekty. Z hlediska druhu pracovně právního vztahu se z více než tří čtvrtin jednalo 

o pracovní smlouvu. Nejvíce účastníků projektu zapojených na TP u jednoho subjektu bylo 6, u ostatních 

subjektů se jednalo o 1 až 3 účastníky/1 subjekt. 

Graf 43 - Podíl druhů pracovně právního vztahu u jednotlivých subjektů 

 
Zdroj: Příjemce 
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VII. Přínosy, dopady a vedlejší efekty projektu 

7.1 Přínosy a dopady projektu 

7.1.1 Přínosy a dopady KA 01 

Realizátor projektu předpokládal, že se existence Kontaktního místa podpory „SUPPORT“ (poradna) 

v SVL v Mostě dostane do povědomí široké veřejnosti, která tak bude moci využít příležitosti ke zvýšení 

jejich uplatnitelnosti na TP i ve společnosti. Za tím účelem po celou dobu trvání projektu publicitu 

průběžně zajišťoval s využitím komunikačních a informačních nástrojů, a to takovými způsoby, 

které též mohou využívat s ohledem na jejich možnosti všichni potenciální zástupci CS: 

- Webové stránky projektu 

- Informace o projektu na oficiálních webových stránkách ESF ČR 

- Informace v regionálním tisku 

- Informace o financování projektu 

- Informační a komunikační materiály 

- Šíření výstupů a výsledků projektu prostřednictvím nástrojů Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám (KPSVL) 

Se zahájením projektu realizátor vytvořil webové stránky https://www.nadeje-m.cz/projekt-dokazu-to/, 

které jsou přehledné, a byly pravidelně aktualizovány vždy s ukončením daného monitorovacího období. 

Stránky projektu navštívilo v období od února 2018 do ledna 2021 průměrně 41 uživatelů měsíčně. Nejvyšší 

průměrná návštěvnost 91uživatelů byla zaznamenána v období od srpna 2019 do ledna 2020, a dále pak 

65 uživatelů v období od února 2020 do července 2020, což bylo pravděpodobně způsobeno nově vzniklou 

pandemickou krizí, kdy lidé hledali jakoukoliv bezplatnou odbornou pomoc. 

Pod odkazem na oficiálních webových stránkách ESF ČR byly informace o projektu uveřejněny: 

https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/program-podpory-ke-zvyseni-

uplatnitelnosti-ve-spolecnosti-a-na-trhu-prace-pro-osoby-zijici-v-socialne-vyloucenych-deprivovanych-

lokalitach-mesta-mostu?inheritRedirect=false 

Během realizace projektu bylo uveřejněno 5 článků v regionálních médiích s cílem informovat o existenci 

poradny co nejširší okruh lidí: 

- regionální noviny Mostecký deník, dne 22. 02. 2018, pod názvem „Dokážu to“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 25. 09. 2018, pod názvem „Projekty Komunitního plánu 

sociálních služeb“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 20. 12. 2019, pod názvem „Poskytování sociálních 

služeb“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 06. 03. 2020, pod názvem „Bez dluhů se žije lépe 

a Dokážu to“, 

- regionální noviny Mostecký deník, dne 11. 01. 2021, pod názvem „Projekt Dokážu to končí“. 

V místě realizace projektu byl po celou dobu jeho trvání instalován plakát formátu A3, který byl 

vygenerován na https://publicita.dotaceeu.cz. Veškeré informační a komunikační prostředky a materiály 

byly informací o zdrojích financování a prvky vizuální identity ESF a OPZ opatřeny. Všechna 

pravidla pro publicitu projektu byla dodržena. 

Zástupci CS se o projektu dovídali především při osobním kontaktu poradců pro oslovení CS (RT) v rámci 

jejich terénní práce. Pro potřeby oslovení a motivování CS k vstupu do projektu byly v prvním měsíci 

realizace projektu vytvořeny 2 druhy informačního letáku, které byly průběžně distribuovány v celkovém 

počtu 4000 výtisků. Oba letáky byly zpracovány, s ohledem na to, pro koho jsou určeny, přehledně 

a srozumitelně. První druh byl určen především pro spolupracující organizace a instituce s podrobným 

popisem a informacemi o projektu, aktivitách projektu apod., a druhý leták byl určen pro zástupce CS, 

který obsahoval informace pro ni nejzásadnější, jako je účel poradny, kde se nachází, provozní dobu 

a kontaktní údaje. Letáky byly pravidelně distribuovány též do poštovních schránek domů v SVL, 

https://www.nadeje-m.cz/projekt-dokazu-to/
https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/program-podpory-ke-zvyseni-uplatnitelnosti-ve-spolecnosti-a-na-trhu-prace-pro-osoby-zijici-v-socialne-vyloucenych-deprivovanych-lokalitach-mesta-mostu?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/program-podpory-ke-zvyseni-uplatnitelnosti-ve-spolecnosti-a-na-trhu-prace-pro-osoby-zijici-v-socialne-vyloucenych-deprivovanych-lokalitach-mesta-mostu?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/program-podpory-ke-zvyseni-uplatnitelnosti-ve-spolecnosti-a-na-trhu-prace-pro-osoby-zijici-v-socialne-vyloucenych-deprivovanych-lokalitach-mesta-mostu?inheritRedirect=false
https://publicita.dotaceeu.cz/
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do regionálních NNO a na místně příslušné úřady a instituce. V tištěné podobě byl k dispozici též všem 

návštěvníkům přímo v poradně, nebo v elektronické podobě byl volně dostupný ke stažení na webových 

stránkách projektu. Jako nejúčinnější se ukázal osobní kontakt RT se zástupci CS v terénu, neboť 

vyhodnocením odpovědí na otázku „Jak jste se o našem kontaktním místě podpory „SUPPORT“ (KMP) 

dověděl/a?“ v evaluačním dotazníku, který vyplňovali zástupci CS při vstupu do projektu, se o poradně 88 % 

dovědělo „na ulici“. 

Po celou dobu trvání tohoto projektu realizátor navazoval spolupráci a udržoval kontakty 

s regionálními NNO a sociálními partnery či navazujícími institucemi. Aktivně a kontinuálně 

spolupracoval s členy KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního 

plánování v rámci lokálního partnerství, a prostřednictvím této spolupráce realizátor průběžně informoval 

o průběhu a výstupech a výsledcích projektu. Dle potřeby NNO byli o projektu dostatečně informováni 

i klienti těchto organizací, kteří získali povědomí o existenci poradny, informace o možnosti zapojení se 

do projektu a byla jim nabízena podpora formou aktivizace a motivace ke zvýšení jejich uplatnitelnosti 

na TP i ve společnosti a zařazení do dalších aktivit projektu, které zvýší jejich kompetence ke vstupu 

na TP. Setkání KS 2 se konala vždy v prostorách jednoho z členů a realizátor projektu se s členy KS 2 

setkal celkem jedenáctkrát. Za účelem zvýšení informovanosti a šíření výstupů a výsledků projektu se 

realizátor projektu zúčastnil též jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu 

vlády ČR a Statutárního města Most, které se konalo na Magistrátu statutárního města Most dne 

22. 10. 2018. Na všech výše uvedených jednáních všichni zúčastnění obdrželi od realizátora projektu 

propagační a komunikační materiály. V rámci spolupráce s Magistrátem města Most, konkrétně 

s odborem sociálních věcí, a za účelem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o projektu, se realizátor 

projektu pravidelně účastnil akce „Říjen pro neziskovky“, která se koná pravidelně každý rok po celý 

měsíc říjen. V říjnu 2020 však tato akce proběhla s omezením v důsledku dalšího šíření koronaviru 

COVID-19. V rámci této akce zástupci CS a široká veřejnost získávali informace o projektu a existenci 

poradny v prostorách Magistrátu města Most (2018-2020) a v Obchodním centru Central v Mostě 

(pouze v roce 2018 a 2019), kde probíhala prezentace projektu. Součástí tohoto dění byl i každoroční Den 

otevřených dveří v prostorách sídla realizátora projektu ve dnech 17. 10. 2018 a 16. 10. 2019, bohužel 

v důsledku dalšího šíření koronaviru COVID-19 a po dohodě s organizátorem akce byl termín 

14. 10. 2020 pro konání Dne otevřených dveří zrušen. 

Realizátor projektu předpokládal, že využitím veškerých komunikačních a informačních nástrojů 

dostane minimálně 175 zástupců CS příležitost ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na TP 

i ve společnosti. Zájem o projekt projevilo celkem 178 zástupců CS, kteří tak tuto šanci dostali 

a možnost získat odbornou pomoc využili. Jednalo se o ty zástupce CS, kteří byli nezaměstnaní, 

ale pracovat chtěli, protože neměli dostatek finančních prostředků na uspokojování svých základních 

životních potřeb, a zaměstnání bezvýsledně hledali, či byli zaměstnaní, ale měli problém 

se zaměstnavatelem, nebo chtěli změnit zaměstnání atp., zároveň však hledali pomoc při řešení své 

celkově neutěšené životní situace, plynoucí z jejich statusu nezaměstnaného, či nedostatečných 

kompetencí k udržení se na TP nedostatečné či zcela chybějící kvalifikace apod. Z tohoto pohledu 

lze i tak konstatovat, že prostředky použité k propagaci projektu svůj účel splnily a byly účinné. Zároveň 

se však předpokládalo, že minimálně u 75 zástupců CS ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na TP 

i ve společnosti nedojde, a jednalo by se o ty zástupce CS, kteří budou ke vstupu do projektu osloveni, 

ale zájem neprojeví. Ke vstupu do projektu bylo osloveno celkem 253 zástupců CS, z nichž 30 % 

(75 zástupců CS) zájem o vstup do projektu neprojevilo a příležitost ke zvýšení jejich uplatnitelnosti 

na TP i ve společnosti nevyužilo. Pozitivním dopadem však zůstává, že těchto oslovených 75 zástupců 

CS povědomí o existenci poradny získalo, tudíž se mohli k účasti v projektu rozhodnout později 

a poradnu kdykoliv v průběhu realizace projektu navštívit. 

Realizací této KA byly všechny cíle splněny a plánované přínosy a dopady lze považovat 

za dosažené. 
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7.1.2 Přínosy a dopady KA 02 

Realizátor projektu předpokládal, že realizací této KA dojde k/ke: 

- Rozšíření současné regionální kapacity zařízení poskytující poradenství v oblasti zaměstnanosti, 

začleňování se, rovnocenného vstupu a udržení se na TP v SVL "Stovky". 

- Odbourání nedostupnosti bezplatné poradny v blízkosti bydliště osob CS. 

- Zvýšení příležitosti ke zvýšení kompetencí pro TP, řešení problémů se začleňováním, rovnocenným 

vstupem a udržením se na TP pro občany města Most s okamžitou kapacitou 4 osoby. 

- Příležitost k získání individuální podpory v oblasti sociální, pedagogicko-psychologické, 

ekonomicko-právní a zvýšení úrovně PaFG. 

V SVL „Stovky“ byla stávající kapacita zařízení poskytující poradenství v oblasti zaměstnanosti, 

začleňování se, rovnocenného vstupu a udržení se na TP v SVL "Stovky" vybudováním bezplatné 

poradny rozšířena, čímž byla zároveň nedostupnost poradny v blízkosti bydliště zástupců CS 

odbourána. 

Vznik i dostupnost poradny v Mostě zástupci CS přijali kladně a v průběhu realizace projektu příležitosti 

ke zvýšení kompetencí pro TP, řešení problémů se začleňováním, rovnocenným vstupem 

a udržením se na TP využilo 70 % z celkového počtu 253 těch zástupců CS, kteří se v rámci KA 01 

o existenci poradny dověděli, tj. 178 zástupců CS, z nichž 70 navíc využilo příležitost k získání 

individuální podpory v oblasti sociální, pedagogicko-psychologické, ekonomicko-právní, či zvýšení úrovně 

PaFG, nebo obojí současně. 

Zástupcům CS byla podpora poskytována průběžně dle jejich individuálních potřeb, a to za důsledného 

dodržování horizontálních principů Rovných příležitostí mužů a  žen (pozitivní vliv) a Rovných 

příležitostí a nediskriminace (cílené zaměření). 

Realizací této KA byly všechny cíle splněny a plánované přínosy a dopady lze považovat 

za dosažené. 

7.1.3 Přínosy a dopady KA 03 

Realizátor projektu předpokládal, že prostřednictvím této klíčové aktivity dojde ke: 

- Zvýšení počtu osob, které byly aktivizovány a motivovány ke vstupu/udržení se na TP 

- Zvýšení počtu osob, které získaly kompetence pro TP 

- Zvýšení počtu osob, které prostřednictvím této KA mají zlepšené postavení na trhu práce 

i ve společnosti 

Podpora v rámci KA 03 byla poskytnuta celkem 178 účastníkům projektu, z toho novým 2 zástupcům 

CS, kteří vstoupili do projektu v posledním měsíci realizace projektu (01/2021). Celkem tedy 

178 účastníků projektu si zlepšilo komunikační schopnosti a dovednosti, orientaci na TP, využívání PC 

při hledání zaměstnání či komunikaci se zaměstnavatelem, orientaci ve vlastní kariéře a v nabídce 

vzdělávání, a tím se o 178 zvýšil počet osob, které byly aktivizovány a motivovány 

ke vstupu/udržení se na TP. 

V rámci poradenství ze strany specialisty pro TP obdržel každý účastník projektu informační brožuru, která 

byla pro CS vytvořena a zpracována jako metodická pomůcka ke vstupu/udržení se na TP. Každý byl 

s obsahem brožury podrobně seznámen - přehledně a pro CS srozumitelně jsou v ní zapracovány podrobné 

informace nejen k vyhledávání volných pracovních míst a rady či pokyny, jak komunikovat 

se zaměstnavatelem, jak se připravit na osobní pohovor a jednat se zaměstnavatelem, ale i základní 

informace související se vznikem či ukončením pracovně právního vztahu. Prostřednictvím této KA byla 

každému účastníkovi projektu poskytnuta podpora ze strany specialisty pro TP v rozsahu 

2 hodiny/1 účastník. V lednu 2021 vstoupili do projektu noví 2 zástupci CS, kterým byla poskytnuta 

podpora celkem 4 hodiny. Podpora ze strany specialisty pro TP v celkové výši 356 hodin byla poskytnuta 

všem účastníkům projektu, tedy o 178 se zvýšil počet osob, které získaly kompetence pro TP - vědí 

jak a kde vyhledávat s využitím PC volná pracovní místa, umí se orientovat na TP, jak odpovědět 

s využitím PC na inzerát zaměstnavatele, jak se připravit na osobní pohovor se zaměstnavatelem (vhodné 
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oblečení, chování, jednání, otázky a odpovědi při pohovoru apod.), a jsou schopni samostatně jednat 

se zaměstnavatelem o svém pracovním uplatnění. 

Prostřednictvím podpory jak ze strany osobního poradce, tak i ze strany specialisty pro TP, mají zlepšené 

postavení na TP i ve společnosti noví 2 zástupci CS, celkem 178 (102 %) z plánovaného počtu 

175 účastníků projektu, kteří se naučili a umí napsat životopis, motivační dopis a sestavit osobní 

portfolio, které účastníci po jeho sestavení obdrželi pro potřeby osobní prezentace na TP. U realizátora 

projektu je založena kopie jednoho exempláře jako vzor, který je přílohou poslední ZoR (6. Závěrečná 

zpráva o realizaci projektu). 

V průběhu realizace projektu byly průběžně zaznamenávány pozitivní dopady intervence v rámci této KA 

vedoucí ke zvýšení počtu osob, které mají zlepšené postavení na TP i ve společnosti díky získání, 

změny, či udržení zaměstnání, nebo změny či zvýšení kvalifikace, nebo zlepšení své celkové 

sociální situace. Tabulka 23 uvádí počet dopadů dle četnosti na 1 osobu. Dopady této KA byly 

zaznamenány celkově u 178 účastníků projektu, z toho u nových 2 účastníků projektu, kteří do projektu 

vstoupili v lednu 2021. 

Z Tabulky 23 je patrné, že celkově bylo zaznamenáno 236 dopadů u 178 účastníků projektu. Jeden 

dopad byl zaznamenán u 132 účastníků projektu, kteří byli aktivizováni a motivováni 

ke vstupu/udržení se na TP a získali kompetence pro TP (podpora ze strany specialisty pro TP). 

Více než jeden dopad byl zaznamenán celkem u 46 účastníků projektu, kteří jednak byli aktivizováni 

a motivováni ke vstupu/udržení se na TP (dále jen AM) a získali kompetence pro TP (dále jen STP), 

ale současně se buď zlepšilo jejich postavení na TP (např. nástup do zaměstnání, změna zaměstnání 

apod.), nebo si zlepšili svou celkovou sociální situaci, nebo obojí současně. 

Tabulka 23 - Dopady KA 03 na CS - počet dopadů na jednoho účastníka projektu  

Období 1 dopad/1 osoba 2 dopady/1 osoba 3 dopady/1 osoba 4 dopady/1 osoba Celkem 

Počet účastníků 
projektu 

132 36 8 2 178 

Počet dopadů 132 72 24 8 236 

Zdroj: Příjemce 

Počet výskytů jednotlivých dopadů je uveden v Tabulce 24, z níž kromě AM+STP je patrné, že nejvyšším 

podílem 13,6 % se jedná navíc o nástup do zaměstnání, bez ohledu na to, zda prostřednictvím KA 06, 

nebo z vlastní iniciativy účastníka projektu, u 28 účastníků projektu, z nichž 4 nastoupili v průběhu 

realizace projektu do zaměstnání 2x. 

Shodně necelými čtyřmi procenty se jedná navíc o změnu zaměstnání u 9 účastníků projektu, 

z nichž 2 současně nastoupili do zaměstnání prostřednictvím KA 06, a o zlepšení sociální situace, 

z nichž 5 současně nastoupilo do zaměstnání prostřednictvím KA 06, z toho 2 účastníci 2x. 

Tabulka 24 - Četnost dopadů KA 03 na CS  

Dopad AM+STP 
Udržení 

zaměstnání 
Změna 

zaměstnání 
Nástup 

do zaměstnání 
Zvýšení/změna 

kvalifikace 
Zlepšení sociální 

situace 
Celkem 

Počet výskytů 178 7 9 32 1 9 236 

Podíl (n=236) 75,4 % 3,0 % 3,8 % 13,6 % 0,4 % 3,8 % 100,0% 

Zdroj: Příjemce 

Z celkového počtu 178 účastníků projektu bylo podle postavení na TP při vstupu do projektu 

45  zaměstnaných, kteří řešili různé problémy v pracovně právním vztahu, někteří současně i svou 

sociální situaci, z nichž u 20 bylo zaznamenáno celkem 23 dopadů (viz Tabulka 25). Z tabulky je patrné, 

že nejvyšší podíl 39,1 % tvoří změna zaměstnání a 30,4 % udržení zaměstnání. U 3 účastníků projektu 

byly zaznamenány 2 dopady, a to nástup do zaměstnání současně se změnou zaměstnání 

a/či změnou/zvýšení kvalifikace. Díky práci poradců a specialisty pro TP se podařilo 7 účastníkům 

projektu zaměstnání udržet. 
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Tabulka 25 - Dopady KA 03 na CS dle postavení na TP při vstupu do projektu Zaměstnanec/OSVČ  

Dopad 
Udržení 

zaměstnání 
Změna zaměstnání 

Nástup do 
zaměstnání 

Zvýšení/změna 
kvalifikace 

Zlepšení sociální 
situace 

Celkem 

Počet výskytů 7 9 4 1 2 23 

Počet účastníků 
projektu 

7 9 4 1 2 23 

Podíl (n=23) 30,4 % 39,1 % 17,4 % 4,3 % 8,7 % 100 % 

Zdroj: Příjemce 

Z celkového počtu 178 účastníků projektu bylo podle postavení na TP při vstupu do projektu 

126 nezaměstnaných
7
 a 7 osob neaktivních, z nichž u 26 bylo zaznamenáno celkem 35 dopadů. 

Z Tabulky 26 je patrné, že z celkového počtu dopadů tvoří nejvyšší čtyřpětinový podíl nástup 

do zaměstnání. Více než jeden dopad byl zaznamenán u 7 účastníků projektu, kteří jednak nastoupili 

do zaměstnání (4 účastníci 2x), z nichž u 5 došlo současně i ke zlepšení sociální situace. 

Tabulka 26 - Dopady KA 03 na CS dle postavení na TP při vstupu do projektu Nezaměstnaný 

Dopad Nástup do zaměstnání Zvýšení/změna kvalifikace Zlepšení sociální situace Celkem 

Počet výskytů 28 0 7 35 

Počet účastníků projektu 24 0 7 31 

Podíl (n=35) 80,0 % 0,0 % 20,0 % 100 % 

Zdroj: Příjemce 

Přestože v Dotazníku pro CS při ukončení účasti v projektu dotázaní zvolili u otázky č. 4 a 6 celkem 37x, 

že získat zaměstnání jim pomohl poradce AM či specialista pro TP, nelze tento údaj pro zhodnocení 

přínosů a dopadů této KA považovat za rozhodující, neboť někteří tuto možnost zvolili u obou otázek 

současně, anebo někteří zaměstnání získali, ale realizátor o této skutečnosti nebyl do konce realizace 

projektu informován. Ve skutečnosti získat zaměstnání, ať už prostřednictvím této KA a/či KA 06, nebo 

z vlastní iniciativy samotných účastníků projektu s využitím získaných kompetencí pro vstup na TP, 

se  v průběhu realizace projektu podařilo celkem 28 účastníkům projektu, z toho 2 účastníci o této 

skutečnosti informovali poradce pouze ústně, ale doklad o vzniku pracovně právního vztahu nedoložili. 

Na základě dat získaných v rámci evaluace KA 03 lze konstatovat, že tato KA byla účinná, účelná 

a splnila své cíle i přesto, že výjimečná situace v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 v posledních 

dvou obdobích realizace projektu, díky níž docházelo k omezení kontaktu s CS, a to i s ohledem na jejich 

fyzický a psychický stav, ovlivnila dosahování vyšší míry přínosů a dopadů této KA na CS. 

Prostřednictvím této KA došlo jak ke zvýšení počtu osob, které byly aktivizovány a motivovány 

ke vstupu/udržení se na TP, tak i ke zvýšení počtu osob, které získaly kompetence pro TP, a zvýšení 

počtu osob, které prostřednictvím této KA mají zlepšené postavení na trhu práce i ve společnosti, 

tedy přínosy a dopady této KA lze považovat za dosažené. 

7.1.4 Přínosy a dopady KA 04 

Realizátor projektu předpokládal, že prostřednictvím této klíčové aktivity účastníci projektu zařazení do KA 

04 (IOP) získají nové kompetence pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti: 

- v oblasti pedagogicko-psychologické (OPP); 

- v oblasti sociální (OS); 

- v oblasti ekonomicko-právní (OEP). 

Přínosy a dopady této KA byly vyhodnoceny z Dotazníku pro CS při ukončení účasti v KA 04 

a z Dotazníku pro RT - poradci pro IOP. Jejich sběr byl zahájen ve 2. období realizace IOP, kdy podpory 

v rozsahu 12 hodin/1 účastník dosáhli první účastníci projektu zařazení do IOP, a ukončen 27. 01. 2021, 

kdy IOP absolvoval poslední účastník. 

Přínosy a dopady IOP pro CS z pohledu účastníků projektu 

                                                           
7
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Přínosy a dopady IOP pro CS z pohledu účastníků projektu byly vyhodnoceny z Dotazníku pro CS 

při ukončení účasti v KA 04 (dotazník), který vyplnilo všech 30 účastníků projektu, z toho v posledním 

měsíci realizace projektu (leden 2021) poslední 3 zařazení do IOP, kteří dosáhli v lednu 2021 podpory 

v plném rozsahu 12 hodin/1 účastník. 

Otázka č. 1 „V jaké oblasti Vám bylo IOP poskytnuto?“ 

V rámci IOP nebylo striktně dáno, že každému účastníkovi musí být poskytnuta podpora v každé oblasti 

poradenství, či v rozsahu á 4 hodin v každé oblasti, ale byla poskytována v oblasti a v rozsahu 

dle individuálních potřeb každého jednotlivce, a to jak na základě osobního rozhovoru poradců 

s účastníkem, tak i na základě dotazníku, který účastník vyplňoval při zařazení do této KA. Tabulka 27 

znázorňuje kolika účastníkům, zařazených do IOP, a v jaké oblasti, byla podpora poskytnuta. Z tabulky 

lze potřebnost IOP pro CS vyvodit, neboť v oblasti pedagogicko-psychologické bylo podpořeno všech 

30 účastníků projektu, v oblasti sociální 29 a v oblasti ekonomicko-právní 28 účastníků. 

Zároveň lze konstatovat, že výběr 30 účastníků projektu pro zařazení do IOP byl osobními poradci 

proveden zodpovědně.  

Tabulka 27 - KA 04 - Odpovědi na otázku č. 1 (CS) 

Období OPP OS OEP 

1. - 6. (n=27) 27 26 25 

Přírůstek (n=3) 3 3 3 

Celkem 30 29 28 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

Otázka č. 2 „Jak nebo v čem Vám pomohla podpora poskytnutá poradcem/poradci IOP?“ 

U této otázky měli účastníci projektu možnost zvolit z celkových 15 všechny ty možnosti, které nejvíce 

vystihují, v čem jim poradenství konkrétně pomohlo. Více než jednu možnost odpovědi zvolilo všech 

30 dotázaných. Nutno však předeslat, že volba možnosti odpovědi je založena pouze na osobním pocitu 

každého jednotlivce a jeho schopnostech svůj dojem co nejvýstižněji vyjádřit. Tabulka 28 vyjadřuje četnost 

jednotlivých možností odpovědi. 

Tabulka 28 - KA 04 - Odpovědi na otázku č. 2 (CS) 

Možnost odpovědi Četnost 

1. Byla mi poskytnuta celková psychická podpora a znovu jsem nabyl/a sebevědomí a chuť svoji situaci řešit 24 

2. Vím, jaké kroky mám pro vyřešení svojí tíživé životní situace udělat 9 

3. Znám svoje silné a slabé stránky 17 

4. Získal/a jsem doporučení pro zvládání životních změn, změn prostředí, partnerských vztahů, vztahů s rodinou a příbuznými, 
rodinného života a časově náročného zaměstnání 

8 

5. Vím jak nakládat s volným časem, plánovat režim dne, stanovit a plnit cíle 15 

6. Vím jak správně komunikovat s okolím 17 

7. Vím jak postupovat při volbě zaměstnání, vzdělání či zvýšení kvalifikace apod. 10 

8. Získal/a jsem podrobné informace a doporučení k sociálním dávkám, důchodům, k vzniku nároku na důchod, na dávky, byl jsem 
obeznámen/a se vzory formulářů, jak se vyplňují 

18 

9. Získal/a jsem podrobné informace a doporučení k možnostem zaměstnávání osob se zdravotním omezením 3 

10. Získal/a jsem podrobné informace a doporučení k možnostem bydlení, levného bydlení 14 

11. Získal/a jsem podrobné informace o pracovním právu, o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele 7 

12. Získal/a jsem podrobné informace a doporučení k právům a povinnostem uchazeče o zaměstnání, k podpoře v nezaměstnanosti, 
jejím nároku, výši, byl/a jsem obeznámen/a se vzory formulářů, jak se vyplňují 

9 

13. Získal/a jsem podrobné informace o právech a povinnostech souvisejících s bydlením, o souvisejících dokumentech a jejich 
náležitostech 

20 

14. Získal/a jsem podrobné informace a doporučení k nakládání s vlastními finančními zdroji, k finančnímu plánování, úvěrům, 
bankovním a nebankovním produktům apod. 

2 

15. Ze strany poradce/ů mi byla poskytnuta podpora formou doprovodu na úřad, instituci, na jednání se zaměstnavatelem apod. 5 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

Graf 44 znázorňuje podíl jednotlivých možností odpovědi, z něhož je patrné, že nejčastěji (80 %) účastníci 

projektu uváděli, že IOP jim nejvíce pomohlo poskytnutím psychické podpory a tím znovunabytí 

sebevědomí a chuti svoji situaci řešit, z více než dvou třetin se domnívají, že jim IOP pomohlo 

získáním podrobných informací o právech a povinnostech souvisejících s bydlením, a z tří pětin 
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získáním podrobných informací a doporučení k sociálním dávkám. Téměř 57 % spatřuje pomoc IOP 

v poznání svých silných a slabých stránek, či vědí jak správně komunikovat s okolím, což je 

ke zlepšení postavení na TP i ve společnosti pro CS nemalým přínosem. 

Graf 44 - KA 04 - Podíl odpovědí na otázku č. 2 (CS) 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

Otázka č. 3 „Pomohlo Vám individuální osobní poradenství řešit/vyřešit Váš problém?“ 

V této otázce měli účastníci projektu příležitost posoudit, zda jim IOP pomohlo v řešení, či vyřešení, jejich 

problému. Z Tabulky 29 je patrné, že více než čtyři pětiny se domnívají, že jim rozhodně pomohlo. 

Tabulka 29 - KA 04 - Odpovědi na otázku č. 3 (CS) 

Období Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Celkem 

1. - 6. (n=27) 22 5 0 0 27 

Přírůstek (n=3) 3 0 0 0 3 

Celkem (n=30) 25 5 0 0 30 

Podíl 83 % 17 % 0 % 0 % 100 % 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04 

Otázka č. 4e) „Změnilo se Vaše postavení na trhu práce během doby, ve které Vám bylo IOP 

poskytováno?“ 

V lednu 2021 ukončili tuto KA poslední 3 účastníci projektu zařazení do IOP, kteří byli při vstupu 

do projektu dlouhodobě nezaměstnaní, a při zařazení či v průběhu, ani při ukončení IOP, se jejich 

postavení na TP nezměnilo. Tuto CS tvořilo při vstupu do projektu celkem 12 zaměstnaných (ZAM), 

11 nezaměstnaných (N/DN), 5 osob neaktivních ostatních (NOO) a 2 osoby neaktivní (NO). V průběhu 

IOP došlo k následujícím změnám v postavení na TP, které přehledně uvádí Tabulka 30. K žádným 

změnám nedošlo ve 3. a 4. období a v 01/2021. 

V 2. období došlo u 2 účastníků hned k pěti změnám v postavení na TP - jeden účastník byl při vstupu 

do projektu zaměstnaný, ale uvedl, že má problémy se zaměstnavatelem, a pracovní poměr ukončil » N, 

v průběhu IOP se podařilo pro něho najít vhodné pracovní místo - změnil zaměstnání a na TP se udržel 

» ZAM. U druhého účastníka došlo v průběhu IOP hned ke třem změnám - při vstupu do projektu byl 

dlouhodobě nezaměstnaný, následně byl sankčně vyřazen z evidence ÚP ČR » NOO, podařilo se 

pro něho najít vhodné pracovní místo » ZAM, bohužel však pracovní poměr skončil ve zkušební době, 

tedy při ukončení IOP » NOO. 

V 5. období došlo ke změně u 2 účastníků, kteří byli při vstupu do projektu osoby neaktivní ostatní, 

v průběhu IOP se zaevidovali na ÚP ČR jako UoZ » N, a mohou tak nadále využívat kompetencí 

získaných v rámci této KA k získání zaměstnání. Ke stejné změně došlo v 6. období u 1 účastníka, 
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který byl při vstupu do projektu osoba neaktivní ostatní, v průběhu IOP se zaevidoval na ÚP ČR jako 

UoZ » N, a může tak nadále využívat kompetencí získaných v rámci této KA k získání zaměstnání. 

Při ukončení IOP zůstává počet 12 ZAM/OSVČ a 2 NO nezměněn, a počet 5 NOO se snížil ve prospěch 

11 N/DN » 13 N/DN. 

Tabulka 30 - KA 04 - Změny v postavení CS na TP 

Postavení na TP 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období 01/2021 Celkem 

P
ři

 v
st

u
p

u
 

d
o

 p
ro

je
kt

u
 ZAM/OSVČ 1 4 1 3 3   12 

N/DN 1 1 2 2 2 3 11 

NOO     1 2 2   5 

NO   1   1     2 

Celkem 2 6 4 8 7 3 30 

P
ři

 z
ař

az
en

í/v
 

p
rů

b
ěh

u
 IO

P
 ZAM/OSVČ 3 4 1 3 3   14 

N/DN 2 1 2 4 3 3 15 

NOO 2   1   1   4 

NO   1   1     2 

Celkem 7 6 4 8 7 3 35 

P
ři

 u
ko

n
če

n
í I

O
P

 

ZAM/OSVČ 1 4 1 3 3   12 

N/DN   1 2 4 3 3 13 

NOO 1   1   1   3 

NO   1   1     2 

Celkem 2 6 4 8 7 3 30 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v KA 04; Příjemce 

Přínosy IOP pro CS z pohledu poradců pro IOP 

Přínosy a dopady IOP pro CS z pohledu poradců pro IOP byly vyhodnoceny z Dotazníku pro RT - poradci 

pro IOP (dotazník), který vyplnili všichni 3 poradci společně, každý za oblast, ve které poradenství 

poskytoval. Dotazník vyplnili na všech 30 účastníků projektu - z toho 27 do konce 6. období a 3 v lednu 

2021, kdy jim byla podpora v plném rozsahu 12 hodin/1 účastník poskytnuta. Volba možnosti 

„nerelevantní“ znamená, že účastníkovi projektu v dané oblasti nebyla podpora poskytnuta, neboť 

pro daného účastníka nebyla potřebná. 

Otázka č. 2 „Bylo IOP pro účastníka projektu přínosné?“ 

V dotazníku poradci IOP hodnotili, zda bylo poradenství pro vybranou CS přínosné. Tabulka 31 uvádí 

četnost odpovědí poradců a Graf 45 znázorňuje jejich podíl, z něhož je patrné, že IOP bylo spíše přínosné 

pro více než dvě pětiny, a rozhodně přínosné pro dvě pětiny účastníků, celkově tedy pro necelých 83 % 

IOP bylo pro CS přínosné. 
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Tabulka 31 - KA 04 - Přínosy IOP pro CS z pohledu RT 
IO

P
 

Přínos IOP pro CS 

R
o

zh
o

d
n

ě 
an

o
 

S
p

íš
e 

an
o

 

S
p

íš
e 

n
e 

R
o

zh
o

d
n

ě 
n

e 

N
er

el
ev

an
tn

í 

O
P

P
 

Psychická podpora k nabytí či posílení sebedůvěry a sebejistoty ke vstupu/udržení se na TP - účastník 
projektu je schopen uvědomovat si svoje silné a slabé stránky, umí správně komunikovat, správně zvolit 
vhodné zaměstnání, vzdělávání, kvalifikaci, zvládat konfliktní situace, řešit problémy 
se zaměstnavatelem, plánovat a plnit stanovené cíle atp. 

21 9 0 0 0 

Psychická podpora v tíživé životní situaci - účastník projektu je schopen zvládat životní změny - změnu 
zaměstnání, změnu prostředí, zvládat partnerské vztahy, vztahy s rodinou a příbuznými, skloubit 
rodinný život se zaměstnáním, stanovit si režim dne, plánovat volný čas, volnočasové aktivity atp. 

10 18 0 1 1 

O
S

 Účastník projektu je schopen orientovat se v sociálních dávkách, důchodech, v podmínkách vzniku 
nároku na dávky, na důchod, ve vzorech formulářů a jejich vyplňování, v možnostech zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením či omezením, v možnostech levného bydlení atp. 

12 13 0 0 5 

O
E

P
 

Účastník projektu je schopen orientovat se v pracovním právu, v právech a povinnostech zaměstnance 
a zaměstnavatele, v právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání, v právech a povinnostech 
souvisejících s bydlením, v dokumentech a jejich náležitostech. 

13 15 0 0 2 

Účastník projektu je schopen orientovat se v hospodaření s vlastními finančními prostředky, 
uvědomovat si rizika špatného hospodaření s financemi, orientovat se v nabídkách bankovních 
a nebankovních produktů, jejich výhodách, nevýhodách, možnostech vytvářet si finanční rezervu, určit 
prioritu výdajů atp. 

4 9 0 1 16 

Součet 60 64 0 2 24 

Průměr 12 12,8 0 0,4 4,8 

Zdroj: Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Graf 45 - KA 04 - Podíl odpovědí na otázku č. 2 (RT) 

 
Zdroj: Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Otázka č. 3 „Kolik hodin jste v jednotlivých oblastech IOP účastníkovi projektu poskytl/a?“ 

V rámci IOP bylo poskytnuto 30 účastníkům projektu v rozsahu 12 hodin/1 účastník, tj. celkem 

360 hodin podpory. Jak je již uvedeno v úvodu této kapitoly, nebylo striktně dáno, že každému 

účastníkovi musí být poskytnuta podpora v každé oblasti poradenství, či v rozsahu á 4 hodin v každé 

oblasti, ale byla poskytována v oblasti a v rozsahu dle individuálních potřeb každého jednotlivce, a to jak 

na základě osobního rozhovoru poradců s účastníkem, tak i na základě dotazníku, který účastník 

vyplňoval při zařazení do této KA. Tabulka 32 uvádí počet poskytnutých hodin podpory dle jednotlivých 

oblastí IOP a počtu POP, které v daném období získaly podporu 12 hodin/POP. Z Grafu 46 je patrné, 

že počet hodin byl v jednotlivých obdobích a oblastech celkem vyrovnaný, a že podpora byla poskytována 

dle individuálních potřeb této CS - pro 1 účastníka nebyla relevantní podpora v oblasti sociální 
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a pro 2 v oblasti ekonomicko-právní, tudíž obdrželi více hodin v oblastech, ve kterých podporu potřebovali 

nejvíce.   

Tabulka 32 - KA 04 - Počet POP a poskytnutých hodin podpory dle oblastí IOP v jednotlivých obdobích 

Období 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem Počet POP 
podpořených v dané 

oblasti 

Průměr 
počet hodin/1 POP Počet POP  

v daném období 
2 6 4 8 7 3 30 

OPP 8,0 27,0 14,5 33,5 27,0 10,0 120,0 30 4 

OS 9,0 21,0 16,5 34,0 26,0 13,5 120,0 29 4,1 

OEP 7,0 24,0 17,0 28,5 31,0 12,5 120,0 28 4,3 

Poskytnuté hodiny 
celkem 

24 72 48 96 84 36 360   

Zdroj: Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Graf 46 - KA 04 - Podíl poskytnutých hodin podpory v jednotlivých oblastech IOP 

 
Zdroj: Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Otázka č. 4 „Domníváte se, že počet hodin v jednotlivých oblastech IOP bylo pro účastníka projektu 

dostačující?“ 

Graf 47 znázorňuje vyhodnocení nastavené hodinové dotace na jednoho účastníka projektu ze strany RT, 

který ji jednoznačně vyhodnotil průměrně u 91,1 % účastníků projektu jako dostačující, více hodin podpory 

by dle RT byla potřebná pro 5,6 % této CS. 
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Graf 47 - KA 04 - Vyhodnocení hodinové dotace na IOP v jednotlivých oblastech 

 
Zdroj: Dotazník pro RT - poradci pro IOP 

Na základě dat získaných v rámci evaluace KA 04, jak z dotazníků pro CS, tak i z dotazníků pro RT, 

a v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora s RT, lze konstatovat, že IOP bylo pro CS 

přínosné a plánovaných cílů bylo dosaženo. Prostřednictvím IOP 30 účastníků projektu získalo nové 

kompetence pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti. 

7.1.5 Přínosy a dopady KA 05 

Realizátor projektu předpokládal, že prostřednictvím této klíčové aktivity dojde: 

- Ke zvýšení počtu osob, které prostřednictvím této aktivity získaly kompetence v oblasti PaFG 

pro vstup/udržení na TP a zlepšené postavení ve společnosti. 

- Ke zvýšení kompetencí účastníka projektu zařazeného do KA 05 (PaFG) - bude umět/naučí 

se/zdokonalí se/bude znát, vědět: 

 orientovat se v pracovně právních vztazích (vznik a skončení pracovního poměru, řešení 

pracovněprávních vztahů, související dokumenty), 

 práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, nárok a čerpání dovolené, pracovní 

neschopnost, práce přesčas atp., jak vypočítat poměrnou část dovolené, 

 co je to minimální mzda, hrubá, čistá mzda (plat), zákonné pojištění, jak vypočítat čistou mzdu, 

 orientovat se v sociálních dávkách (pojistné/nepojistné dávky, podmínky přiznání, dávky pomoci 

v hmotné nouzi atp.), 

 orientovat se v důchodech (druhy důchodů, podmínky přiznání, nároky na výplatu atp.), 

jak vypočítat důchodový věk, 

 orientovat se v právech uchazeče o zaměstnání a jeho povinnostech vůči ÚP ČR (zaevidování, 

ukončení/vyřazení z evidence, pracovní poměr v průběhu evidence atp.), podmínky nároku 

na podporu v nezaměstnanosti, dobu vyplácení podpory, 

 pravidla doručování písemností, co je to správní řízení, správní řád, ví co je to právní 

odpovědnost,  

 orientovat se v bankovních a nebankovních produktech (výhody, nevýhody, rizika, úroky atp.), 

 orientovat v možnostech bydlení (druhy bydlení, levné bydlení, sociální bydlení), práva 

a povinnosti, náklady na bydlení, související dokumenty, 

 jak sestavit rodinný rozpočet, určit priority plateb, jak hospodařit s vlastními finančními prostředky. 

Pro zjištění a vyhodnocení přínosů a dopadů této KA byly použity výsledky Vědomostního dotazníku 

pro CS při ukončení poradenství v PaFG a z Dotazníku pro RT - poradce pro PaFG. Jejich sběr byl zahájen 

ve 2. období realizace PaFG, kdy podpory v rozsahu 10 hodin/1 účastník dosáhli první účastníci projektu 

zařazení do PaFG, a ukončen 26. 01. 2021, kdy PaFG absolvoval poslední účastník. K dispozici bylo celkem 
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40 dotazníků od CS a 40 dotazníků od RT, z toho v lednu 2021 dotazníky pro CS od posledních 4 účastníků 

projektu a 4 dotazníky od RT. 

Vědomostní dotazník obsahoval 12 okruhů otázek vedoucích ke zjištění, zda u této CS došlo 

prostřednictvím této KA k získání či zlepšení znalostí a dovedností v oblasti PaFG. Účastník projektu mohl 

získat maximálně 65 bodů a správnou odpověď volil zaškrtnutím políčka Ano nebo Ne. Žádný z účastníků 

projektu plný počet 65 bodů nezískal. Jak uvádí Tabulka 33, průměrný počet získaných bodů v jednotlivých 

obdobích je vyrovnaný a CS dosáhla celkového průměru 57 bodů/1 účastník. 

Tabulka 33 - KA 05 - Vědomostní dotazník PaFG - počet získaných bodů dle jednotlivých období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01/2021 Celkem 

Počet POP v PaFG 
v daném období 

0 1 6 8 10 11 4 40 

Průměrný počet bodů 0 57 55 56 55,5 60,1 58,5 57 

Zdroj: Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG 

Graf 48 znázorňuje procentuální vyjádření úspěšnosti CS, z něhož je celková průměrná 88% úspěšnost 

patrná, která tak prokazuje, že v PaFG ke zlepšení úrovně této CS prokazatelně došlo. Nejvyšší průměrné 

úspěšnosti dosáhlo v 6. období 11 POP s 93 %. 

Graf 48 - KA 05 - Průměrná úspěšnost CS v PaFG 

 
Zdroj: Vědomostní dotazník pro CS při ukončení poradenství v PaFG 

K vyhodnocení úrovně v PaFG bylo použito 40 dotazníků od RT, které vyplnil poradce pro PaFG na každého 

jednotlivce CS, který tuto KA absolvoval v plném rozsahu a dosáhl podpory 10 hodin/1 účastník. Tabulka 34 

uvádí četnost jednotlivých možností odpovědi na 10 otázek, v níž lze porovnat úroveň PaFG 

40 účastníků projektu dle dotazníků od CS při zařazení do PaFG - sebehodnocení (Z), a dle dotazníků 

od RT po absolvování PaFG (U).  

Tabulka 34 - KA 05 - Celkové porovnání úrovně CS v oblasti PaFG při zařazení a po absolvování 

Otázka 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Z U Z U Z U Z U 

1. Umíte se orientovat v pracovně právních vztazích - vznik a skončení 
pracovního poměru, související dokumenty? 

0 18 0 22 21 0 19 0 

2. Víte, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená, 
pracovní neschopnost, práce přesčas apod.? 

0 20 1 19 24 1 15 0 

3. Víte něco o mzdě/platu - minimální mzda, hrubá/ý - čistá/ý mzda/plat, daň 
z příjmu? 

0 29 8 11 23 0 9 0 

4. Víte něco o sociálních dávkách, podmínkách přiznání atp.? 0 21 6 19 16 0 18 0 

5. Víte něco o důchodech, podmínkách přiznání atp.? 0 18 6 21 11 1 23 0 
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Otázka 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Z U Z U Z U Z U 

6. Víte, kdy a jak se zaevidovat na ÚP ČR, jaká jsou Vaše práva uchazeče 
o zaměstnání a jeho povinnosti vůči ÚP ČR? Víte něco o podpoře 
v nezaměstnanosti, jaké jsou podmínky přiznání podpory, výše podpory 
apod.? 

0 24 10 15 19 1 11 0 

7. Víte něco o právní odpovědnosti, o správním řádu a pravidlech o doručování 
písemností? 

0 22 2 18 21 0 17 0 

8. Víte něco o bankovních a nebankovních institucích - produkty, podmínky, 
výhody a nevýhody? 

0 21 7 18 20 1 13 0 

9. Víte něco o bydlení - druhy bydlení, výhody, nevýhody, náklady spojené 
s bydlením? 

0 25 22 14 15 1 3 0 

10. Víte, jak sestavit funkční rodinný rozpočet, umíte určit priority plateb 
a hospodařit se svými financemi? 

1 27 11 13 21 0 7 0 

Celkem 1 225 73 170 191 5 135 0 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do PaFG; Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Graf 49 znázorňuje procentuální podíl jednotlivých možností odpovědi na 10 otázek z dotazníků od CS (Z) 

a dotazníků od RT (U). Z Grafu 50 pak vyplývá, že došlo ke snížení podílu u odpovědí „Spíše ne“ a „Ne“ 

ve prospěch zvýšení podílu u odpovědí „Spíše ano“ a „Ano“ celkově o 80,3 %, tedy lze konstatovat, 

že ke zlepšení úrovně CS v PaFG došlo. 

Graf 49 - KA 05 - Porovnání úrovně CS v PaFG při zařazení a po absolvování 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do PaFG; Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 
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Graf 50 - KA 05 - Vyhodnocení úrovně CS v PaFG po absolvování 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při zařazení do PaFG; Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Na základě dat získaných v rámci evaluace KA 05, jak z dotazníků pro CS, tak i z dotazníků pro RT, 

a v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora s RT, lze konstatovat, že PaFG bylo pro CS 

přínosné a plánovaných cílů bylo dosaženo, neboť prostřednictvím této KA se úroveň PaFG zvýšila, 

a počet osob, které získaly kompetence v oblasti PaFG pro vstup/udržení na TP a zlepšené 

postavení ve společnosti, se zvýšil o 40 osob. 

7.1.6 Přínosy a dopady KA 06 

Realizátor projektu předpokládal, že prostřednictvím této klíčové aktivity dojde: 

- Minimálně u 5 zástupců CS k získání či obnovení pracovních návyků. 

- Ke snížení počtu nezaměstnaných osob, tj. snížení počtu osob, které byly při vstupu do projektu 

nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané či neaktivní osoby ostatní (nebyly v evidenci ÚP ČR). 

V průběhu realizace projektu se podařilo prostřednictvím této aktivity zapojit na TP celkem 26 účastníků 

projektu, u kterých došlo k získání či obnovení pracovních návyků, z nichž 4 účastníci byli při vstupu 

do projektu sice zaměstnaní, ale potýkali se buď s problémem se zaměstnavatelem, nebo jim končil 

pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele, v důsledku čehož jim hrozila ztráta zaměstnání, 

čímž by došlo ke zvýšení počtu nezaměstnaných. 

Z celkového počtu 126 účastníků projektu, kteří byli při vstupu do projektu nezaměstnaní, resp. 

dlouhodobě nezaměstnaní či osoby neaktivní ostatní, představuje počet 22 účastníků projektu, které se 

podařilo prostřednictvím této KA zapojit na TP, snížení o 17,5 %. 

Prostřednictvím této KA došlo jak k získání či obnovení pracovních návyků u 26 účastníků projektu, 

tak současně k 17,5% snížení počtu nezaměstnaných, tedy přínosy a dopady této KA lze považovat 

za dosažené. 
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Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný, neboť: 

1. Počet osob, které mají zlepšené postavení na TP i ve společnosti se zvýšil o 178 účastníků 

projektu, kteří byli aktivizováni a motivováni ke vstupu/udržení se na TP a získaly kompetence 

pro TP. 

2. Z těchto 178 u 80 účastníků projektu, tj. u 44,9 % prokazatelně došlo navíc ke zlepšenému postavení 

na TP i ve společnosti získáním, změnou, či udržením si zaměstnání, změnou či zvýšením kvalifikace, 

zlepšením své celkové sociální situace, k získání či obnovení pracovních návyků, k získání nových 

kompetencí pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti (IOP), a ke zvýšení kompetencí v PaFG 

pro vstup/udržení na TP a zlepšení postavení ve společnosti (PaFG), a to buď prostřednictvím 

pouze jedné z KA, nebo dvou či všech tří KA současně. 

3. Došlo ke snížení počtu nezaměstnaných celkově o 22 %. 

Pro účely vyhodnocení přínosů a dopadů výše uvedených byly podstatné ty, které vedly: 

- v rámci KA 03 (06) ke zlepšenému postavení na TP i ve společnosti získáním, změnou, či udržením si 

zaměstnání, změnou či zvýšením kvalifikace, zlepšením své celkové sociální situace, k získání 

či obnovení pracovních návyků a snížení počtu nezaměstnaných, 

- v rámci KA 04 k získání nových kompetencí pro zlepšené postavení na TP i ve společnosti (IOP), 

- v rámci KA 05 ke zvýšení kompetencí v PaFG a zvýšení počtu osob, které prostřednictvím této aktivity 

získaly kompetence v oblasti PaFG pro vstup/udržení na TP a zlepšení postavení ve společnosti 

(PaFG). 

Těchto přínosů a dopadů, buď jednoho z nich, nebo několika současně, bylo z celkového počtu 

178 účastníků projektu dosaženo dalších 128 dopadů u 80  účastníků projektu, z nichž u 39 byl 

zaznamenán jeden dopad a u 41 byl zaznamenán více než jeden dopad (viz Tabulka 35). 

Tabulka 35 - Přínosy a dopady - počet na jednoho účastníka projektu  

Období 1 dopad/1 osoba 2 dopady/1 osoba 3 dopady/1 osoba 4 dopady/1 osoba Celkem 

Počet účastníků 
projektu 

39 35 5 1 80 

Počet dopadů 39 70 15 4 128 

Zdroj: Příjemce 

Tabulka 36 uvádí počet výskytů jednotlivých dopadů a počet účastníků projektu, u kterých byl ten který 

dopad zaznamenán. Z tabulky vyplývá, že nejčastějším dopadem, kromě IOP a PaFG, byl 

ve 32 případech nástup do zaměstnání (25 %) u 28 účastníků projektu - 4 účastníci nastoupili 

do zaměstnání 2x; jedná se jak o 26 účastníků projektu, kteří se zapojili na TP prostřednictvím KA 06, 

tak i o 2 účastníky projektu, kteří se na TP zapojili z vlastní iniciativy s využitím kompetencí získaných 

v rámci klíčových aktivit projektu. Ve dvou případech byli poradci o této skutečnosti informováni 

pouze ústně, ale doklad prokazující vznik pracovně právního vztahu doložen nebyl. Počet 28 účastníků 

projektu, kteří se zapojili na TP, představuje 22% podíl z celkového počtu 126 účastníků projektu, kteří byli 

při vstupu do projektu nezaměstnaní
8
, tudíž došlo ke snížení počtu nezaměstnaných. 

Tabulka 36 - Celkové přínosy a dopady - četnost jednotlivých přínosů a dopadů 

 KA 03 (06) KA 04 KA 05 

Celkem 
Dopad 

Udržení 
zaměstnání 

Změna 
zaměstnání 

Nástup 
do zaměstnání 

Zvýšení/změna 
kvalifikace 

Zlepšení 
sociální 
situace 

IOP PaFG 

Počet výskytů 7 9 32 1 9 30 40 128 

Podíl (n=128) 5,5 % 7,0 % 25,0 % 0,8 % 7,0 % 23,4 % 31,3 % 100,0% 

Zdroj: Příjemce 

                                                           
8
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Z Tabulky 37 je patrné, že u 47 účastníků bylo dosaženo jakéhokoliv dopadu, či více dopadů, 

pouze v jedné z KA, u 30 účastníků bylo dosaženo dopadů ve dvou jakýchkoliv KA současně, 

a u 3 účastníků bylo dosaženo dopadů ve všech třech KA současně. 

Tabulka 37 - Celkové přínosy a dopady - počet dopadů a účastníků projektu dle jednotlivých KA 

 dopad pouze v 1 KA/1 osoba dopad ve 2 KA současně/1 osoba 
1 dopad ve 3 KA 

současně/1 osoba Celkem 
Klíčová aktivita 03 (06) 04 05  03 (06) + 04 03 (06) + 05 04 + 05 03 (06) + 04 + 05 

Počet účastníků 
projektu 

30 6 11 4 9 17 3 80 

Počet dopadů 40 6 11 8 19 34 10 128 

Zdroj: Příjemce 

Struktura účastníků projektu se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti 

Do struktury je zahrnuto všech výše uvedených 80 účastníků projektu, u nichž došlo ke změně 

ve smyslu zvýšení počtu osob, které mají zlepšené postavení na TP i ve společnosti. 

Struktura CS dle pohlaví 

Graf 51 znázorňuje podíl žen a mužů této CS, v níž větší 62,5 % podíl tvořily ženy, muži byli zastoupeni 

v 37,5 %. 

Graf 51 - Struktura CS se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti dle pohlaví 

 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

  

Ženy 
62,5% 

Muži 
37,5% 

n = 80 



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 68 z 80 

Struktura CS dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 52 

je patrné, že 30% podíl této CS tvořili účastníci projektu ve věku 27-39 let a více než čtvrtinový podíl 

ve věku 40-49 let a 50-65 let. Nejnižší podíl 2,5 % tvořili účastníci projektu ve věku více než 65 let. 

Průměrný věk této CS byl 41 let. 

Graf 52 - Struktura CS se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti dle věku 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 53, z 60 % tvořili tuto CS účastníci projektu, kteří byli nezaměstnaní
9
, z více než jedné 

třetiny účastníci projektu, kteří byli zaměstnaní, a z necelých 4 % osoby neaktivní, tzn. osoby, které byly 

při vstupu do projektu např. na mateřské dovolené, nebo byli poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 53 - Struktura CS se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

                                                           
9
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 54) převažovali v této CS 

z více než poloviny účastníci projektu se sekundárním vzděláním (ISCED 3-4) a dále z více než dvou 

pětin s primárním vzděláním (ISCED 1-2). Zbývající část tvořili celkem z necelých účastníci projektu 

bez vzdělání a s ISCED 5-8. 

Graf 54 - Struktura CS se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Struktura CS dle lokality 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se účastník projektu dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Z Grafu 55 je patrná více než 96% převaha účastníků projektu, kteří žijí v SVL vymezených 

v projektové žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů 

a Sedmistovky, a dále z ostatních lokalit a prostředí města Mostu, které jsou buď sociálním vyloučením 

ohrožené, nebo se jedná o lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (Ostatní). Při vstupu 

do projektu se z celkového počtu této CS 47,5 % zdržovalo na jiné adrese, než na adrese trvalého 

bydliště. 

Graf 55 - Struktura CS se zlepšeným postavením na TP i ve společnosti dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle znevýhodnění 

Tuto CS tvořilo též 11 účastníků projektu, kteří byli při vstupu do projektu identifikováni jako osoby 

se zdravotním postižením (OZP). 

7.2 Vedlejší efekty projektu 

Z průběžných pracovních a konzultačních schůzek s realizačním týmem vyplynulo, že v průběhu realizace 

projektu se však vyskytovaly vedlejší efekty, které do určité míry ztěžovaly dosahování cílů, lepších 

výsledků a vyšší míry dopadů projektu na CS. Jednalo se především o: 

1. Chybějící dokumenty - účastníci projektu často neměli potřebné dokumenty k danému problému, 

buď chyběly zcela, nebo nebyly kompletní, či se potýkali s problémem, že jim zaměstnavatel nepředal 

dokumenty, které je třeba doložit buď k nástupu do nového zaměstnání, nebo k zaevidování na ÚP 

ČR. Všem účastníkům projektu byla nabízena pomoc formou kontaktování či doprovodu na příslušné 

úřady, instituce či organizace, kde lze potřebné dokumenty získat; ne všichni však tuto nabídku 

využili; většinou ji využijí právě ti, kteří chtěli problém opravdu (vy)řešit, nebo ti, kteří nevěděli, 

jak o dokumenty požádat, anebo se ostýchali, případně byli zařazeni do KA 04, resp. KA 05. 

2. Obavy ze vstupu na legální TP - přes veškerou snahu osobních poradců vysvětlit účastníkům 

projektu, kteří byli nezaměstnaní, resp. dlouhodobě nezaměstnaní nebo osoby neaktivní ostatní, 

pojem nezabavitelné minimum, se bohužel stále mnozí z nich mylně domnívali, že pokud nastoupí 

do zaměstnání, že jim budou příjmy zabaveny a žádné finanční prostředky stejně mít nebudou. 

Tito účastníci projektu byli doporučeni do KA 04, resp. do KA 05. 

3. Změna kontaktních údajů a pobytu CS - udržení kontaktu s účastníkem projektu byl po celou dobu 

trvání projektu velkým problémem; účastníci projektu hovory nepřijímají nebo je odmítají, nereagují na 

SMS, či často mění místo pobytu. Z těchto důvodu bylo též obtížné získávat zpětnou vazbu od CS 

a zaznamenat případný posun k cíli, výsledek práce osobních poradců. Účastníci projektu byli proto 

vyzýváni k tomu, aby veškeré změny důležitých kontaktních údajů vždy v poradně oznámili či předali 

informaci o postupu/výsledku řešení problému. Mnohdy se též stávalo, že mnozí účastníci projektu se 

na sjednanou schůzku do poradny nedostavili, bez ohledu na to, zda problém je či není vyřešen, 

a tak nastal problém, obzvláště v těch případech, kdy změnili své bydliště či kontaktní údaje. Tím 

došlo ke ztrátě kontaktu s účastníkem projektu a omezení možností získávat zpětnou vazbu. 

4. Absence možnosti kontaktování CS telefonicky či elektronicky - někteří účastníci projektu neměli 

vlastní mobilní telefon nebo připojení k internetu, či finanční prostředky na jejich využívání, tudíž 

nebylo možné je kontaktovat. V důsledku toho docházelo ke ztrátě kontaktu s CS, možnosti získání 

zpětné vazby, případně i k nedořešení problému. Účastníci projektu byli proto vyzýváni, aby v poradně 

oznámili či předali informaci o postupu/výsledku řešení problému. 

5. Zásah vyšší moci - v posledních dvou obdobích realizace projektu, tzn. v 5. a 6. MO realizace 

projektu, došlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR k omezení volného pohybu osob 

v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. Příjemce podpory postupoval dle 

aktuálně platných opatření vlády ČR a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO 

pro realizaci aktivit a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci. V důsledku toho byla ztížena realizace 

KA 01 (oslovení a motivace CS ke vstupu do projektu), kdy nebylo možné při terénní práci zástupce 

CS kontaktovat přímo, a poradci se tak museli omezit pouze na roznášení letáků do schránek 

bytových domů. Realizace KA 03 byla ztížena z důvodu nezbytného omezení provozu poradny 

na poskytování poradenství pouze telefonickou formou, což bylo pro poradce velice náročné, 

neboť ne vždy se jim podařilo zástupce CS na telefonu zastihnout. Formou osobní návštěvy 

v poradně bylo poradenství poskytováno jen pro objednané, nebo jen v nezbytně nutných případech, 

a to za dodržování zpřísněných hygienických opatření. Osobní poradci byli v poradně přítomni denně 

po celou provozní dobu jak pro potřeby stávajících účastníků projektu, tak i případných nových 

zájemců o projekt, kteří v tomto tíživém období hledali jakoukoliv odbornou pomoc. Realizace KA 04 

a KA 05 pak nadále probíhala formou osobní návštěvy zástupce CS v poradně za dodržení 
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zpřísněných hygienických opatření tak, aby se zástupci CS v poradně nesetkávali. Pro účely zajištění 

provozu poradny realizátor projektu vydal interní směrnici týkající se protiepidemických opatření, která 

byla průběžně v souladu s vyhlášeními vlády ČR a pravidly ŘO aktualizována vydáním dodatků. 

V souvislosti s postupným uvolňováním vydaných opatření pak poradenství v rámci KA 03 probíhalo 

v obou obdobích částečně osobně a již v menší míře i telefonicky, a to s ohledem na potřeby zástupců 

CS a jejich psychický a zdravotní stav - u některých zástupců CS panovaly i nadále obavy z kontaktu 

s okolím a z nakažení koronavirem, a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO 

pro realizaci aktivit a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci v platném znění. Tato omezení do jisté 

míry negativně ovlivnila především udržení kontaktu se stávajícími účastníky projektu, získávání 

nových zástupců CS k účasti v projektu a dosažení vyšší míry konkrétních pozitivních dopadů 

projektu. 
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VIII. Plnění indikátorů projektu 

V tomto projektu byly předem stanovené cílové hodnoty pro tři monitorovací indikátory (MI), které byly 

pro realizátora projektu závazné. Jedná se o MI 60000 - počet podpořených osob projektu, které získaly 

podporu vyšší než 40 hodin, MI 67010 - počet podpořených projektu, které získaly podporu nižší 

než 40 hodin; do podpořených osob projektu se započítává každý účastník projektu, kterému byla 

poskytnuta podpora buď pouze v KA 03, nebo v KA 03, KA 04 a KA 05 celkem, nebo v KA 03 a KA 04 

či KA 05 celkem, a to pouze jednou a bez ohledu na to, kolik podpor obdržel, a MI 67001 - kapacita 

podpořených služeb, která představuje okamžitou kapacitu osob, které budou v dané chvíli obsloužené 

při individuální práci ve vybudované a provozované poradně KMP „SUPPORT“. 

Plánovaná cílová hodnota MI 60000 měla dosáhnout hodnoty 60 a MI 67010 hodnoty 115 podpořených 

osob projektu (POP). V MI 60000 je dosažená hodnota 62 POP, které získaly podporu vyšší 

než 40 hodin, a v MI 67010 je dosažená hodnota 116 POP, které získaly podporu nižší než 40 hodin. 

Počet POP v MI 67010 stoupal v závislosti na zvyšujícím se počtu nově vstupujících účastníků projektu, 

neboť každý z nich podporu v KA 03 obdržel. Výsledkem je 116 POP, které získaly podporu nižší 

než 40 hodin, tj. o 1 POP více než byla plánovaná cílová hodnota, tedy se jedná o 101 % 

podpořených osob projektu. V 6. období došlo oproti předchozímu období k poklesu o 13 % 

ve prospěch MI 60000, kdy další POP dosáhli podpory vyšší než 40 hodin. 

Počet POP v MI 60000 se naplňoval až do konce 6. období, kdy bylo plánované hodnoty dosaženo 

s výsledkem 62 POP, které získaly podporu vyšší než 40 hodin, tj. o 2 POP více než byla plánovaná 

cílová hodnota, tedy se jedná o 103 % podpořených osob projektu. Vývoj naplňování hodnot 

obou indikátorů zobrazuje Graf 56.  

Graf 56 - Plnění indikátorů projektu - podpořené osoby (POP) 

 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

V únoru 2018 byla vybudována a od března 2018 provozována poradna Kontaktní místo podpory 

„SUPPORT“ s okamžitou kapacitou 4 osoby v SVL „Stovky“ na adrese Chomutovská 2261/2, 434 01 

Most, po dobu 35 měsíců, čímž došlo k 100% naplnění plánované cílové hodnoty MI 67001. 
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Kromě výše uvedených závazných indikátorů projektu byl realizátor povinen vykázat k datu 31. 01. 2021 

hodnoty u dalších 6 MI, které ale nepředstavují pro něj závazek. Jednalo se o: 

 MI 62500 - Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti 

Výsledek: 1 

Jedná se o účastníka projektu, který si v rámci své účasti v projektu zvýšil kvalifikaci v rekvalifikačním 

kurzu. 

 MI 62600 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výsledek: 0 

Žádný účastník projektu nezískal v rámci své účasti v projektu ani po ukončení účasti v projektu 

(do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu) potvrzení o kvalifikaci. 

 MI 62800 - Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 

Výsledek: 0 

Žádný účastník projektu nebyl při vstupu do projektu, ale zároveň ani po ukončení své účasti 

v projektu (do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu) identifikován jako znevýhodněný 

účastník a žádný účastník projektu nebyl vykazován v indikátorech znevýhodnění dle níže uvedené 

definice indikátoru. 

 MI 67310 - Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel 

Výsledek: Tento indikátor je s ohledem na zaměření zrealizovaného projektu nerelevantní. 

 MI 67315 - Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel 

Výsledek: Tento indikátor je s ohledem na zaměření zrealizovaného projektu nerelevantní. 

 MI 80500 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních). 

Výstup: 1 Závěrečná evaluační zpráva 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nezávazný MI, není realizátor tento dokument povinen zveřejňovat 

předepsaným způsobem, ale je dostupný na webových stránkách projektu https://www.nadeje-

m.cz/projekt-dokazu-to/, záložka Evaluace. 

V průběhu realizace projektu nedošlo k žádným podstatným změnám, které by měly vliv na plnění 

indikátorů. 

V průběhu realizace projektu došlo k čtyřem nepodstatným změnám, které neměly vliv na plnění 

indikátorů. Jednalo se o: 

Změna sídla realizátora projektu (subjekt) 

Změna provozní doby poradny KMP „SUPPORT“ 

Změna harmonogramu realizace KA 04 a KA 05 

Změna rozpočtu (bez vlivu na celkový rozpočet projektu) 

  

https://www.nadeje-m.cz/projekt-dokazu-to/
https://www.nadeje-m.cz/projekt-dokazu-to/
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IX. Relevance cílů projektu 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, 

žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, 

K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky, ale i v ostatních sociálním vyloučením 

ohrožených lokalitách a prostředí města Mostu, které potřebují podporu a pomoc při řešení jejich životní 

situace s důrazem na individuální práci s každým jedincem, s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na TP 

i ve společnosti, odstranit či alespoň eliminovat bariéry, které jim v tom bránily, a plně je zapojit 

do sociálního, ekonomického a kulturního života. 

Cíle projektu byly naplňovány realizací jednotlivých klíčových aktivit, z nichž pro evaluaci byly stěžejní 

KA 03 (AM), KA 04 (IOP), KA 05 (PaFG) a KA 06. 

V KA 03 byl zásadní jak počet podpořených osob (POP), které získaly podporu vyšší než 40 hodin 

(MI 67010) a nižší než 40 hodin (MI 60000), tak i počet POP, u kterých došlo ke změně. 

V KA 04 byl zásadní počet POP, které prostřednictvím IOP získaly nové kompetence pro zlepšené 

postavení na TP i ve společnosti v oblasti pedagogicko-psychologické, oblasti sociální a oblasti 

ekonomiko-právní. 

V KA 05 byl zásadní rovněž počet POP, které získaly kompetence v PaFG pro vstup/udržení na TP 

a zlepšené postavení ve společnosti. 

Do POP se započítává každý účastník projektu, kterému byla poskytnuta podpora buď pouze v KA 03, 

nebo v KA 03, KA 04 a KA 05 celkem, nebo v KA 03 a KA 04 či KA 05 celkem, a to pouze jednou 

a bez ohledu na to, kolik dílčích podpor obdržel. 

V KA 06 byl zásadní počet POP, které se podařilo zapojit na TP, u nichž tak došlo k získání či obnovení 

pracovních návyků.  

Během realizace projektu bylo v rámci KA 03 podpořeno 178 osob, tedy o 3 více než se projekt 

zavazoval, z toho plánovaných 30 osob v rámci KA 04 v rozsahu 12 hodin/1 osoba, plánovaných 40 osob 

v rámci KA 05 v rozsahu 10 hodin/1 osoba, a 26 osob v rámci KA 06, tedy oproti plánovaným 5 o 21 osob 

více. 

Celkově ke změně ve smyslu zvýšení počtu osob, které mají zlepšené postavení na TP i ve společnosti 

došlo u téměř u poloviny z celkového počtu účastníků projektu, tedy hlavní projektový cíl lze považovat 

za splněný. 

V Tabulce 38 je uveden celkový přehled, ve kterém jsou uvedeny plánované a dosažené hodnoty cílů 

projektu. Přes všechny překážky, které do jisté míry ovlivnily dosažení vyšší míry konkrétních pozitivních 

dopadů a přínosů projektu, podařilo se díky velkému úsilí celého RT všechny plánované cíle a cílové 

hodnoty předem stanovených závazných MI 60000, 67001 a 67010 splnit, resp. překročit. 
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Tabulka 38 - Celkový přehled plnění cílů projektu k 31. 01. 2021 

KA MI Cíl 
Plánovaná hodnota 

Cílová hodnota  
Dosažená hodnota  Míra plnění 

Splněno 

 

01  

1. Oslovit min. 250 potencionálních zástupců cílové 
skupiny (CS) ke vstupu do projektu. 

250 253 101 %  

2. Zapojit min. 175 zástupců CS do projektu. 175 178 102 %  

02 

67001 
Vybudovat v SVL „Stovky“ kontaktní místo podpory 
„SUPPORT“ za cenu v místě a čase obvyklou 
s okamžitou kapacitou 4 osoby. 

4 4 100 %  

 
Provozovat v SVL „Stovky“ kontaktní místo podpory 
„SUPPORT“ s okamžitou kapacitou 4 osoby. 

4/35 měsíců 4/35 měsíců 100 %  

03 

 
1. Zařadit do projektu min. 175 zástupců CS a uzavřít 

s nimi relevantní projektovou dokumentaci. 
175 178 102 %  

67010 
60000 

2. Poskytnout min. 175 účastníkům projektu podporu, 
z toho: 
- nižší než 40 hodin min. 115 osobám, 
- vyšší než 40 hodin min. 60 osobám. 

115 
60 

116 
62 

101 % 
103 % 

 
 

 

3. Doporučit min. 30 účastníků projektu do KA 04 (IOP), 
kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni. 

30 30 100 %  

4. Doporučit min. 40 účastníků projektu do KA 05 
(PaFG) k úspěšnému vstupu a udržení se na TP. 

40 40 100 %  

04 
 

1. Zařadit min. 30 účastníků projektu, kteří mají ztížený 
vstup/udržení se na TP, do KA 04 na základě 
doporučení z KA 03. 

30 30 100 %  

2. Min. 30 účastníků projektu získá podporu v rozsahu 
12 hodin na 1 účastníka v oblasti sociální, 
pedagogicko-psychologické či ekonomicko-právní. 

30 účastníků 
á 12 hodin 

30 účastníků 
á 12 hodin 

100 %  

05  

1. Zařadit min. 40 účastníků projektu do KA 05 
na základě doporučení z KA 03. 

40 40 100 %  

2. Min. 40 účastníků projektu získá podporu v rozsahu 
10 hodin na 1 účastníka v oblasti právní a finanční 
gramotnosti. 

40 účastníků 
á 10 hodin 

40 účastník 
á 10 hodin 

100 %  

06  Na TP zapojit min. 5 účastníků projektu 5 26 520 %  

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Ve smyslu naplnění MI a dopadů na CS lze projekt považovat za úspěšný, neboť předem stanovené 

cílové hodnoty MI byly splněny, u MI 60000 a MI 67010 překročeny, a očekávaných přínosů a faktických 

hmatatelných dopadů na cílovou skupinu - zvýšení motivace, získání zaměstnání, získání či zvýšení 

kompetencí, získání dovedností, zlepšení směrem ke zlepšenému postavení na TP i ve společnosti, 

snížení nezaměstnaných osob, bylo dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit - procesů, 

které realizoval a personálně zajišťoval příjemce. Všechny klíčové aktivity proběhly v souladu 

s harmonogramem projektu a schválenou nepodstatnou změnou v harmonogramu realizace KA 04 a KA 

05. V průběhu realizace projektu spolupráce mezi aktéry zapojenými do projektu, nastavená frekvence 

a metody práce, a použité nástroje, fungovaly bezproblémově, a žádná doporučení a návrhy na jejich 

úpravu nebyla podána. K přijetí žádných nápravných opatření či korektur s ohledem na potřeby CS 

nedošlo, stejně tak k žádným podstatným změnám, které by měly vliv jak na plnění indikátorů, tak 

na plnění plánovaných výstupů, výsledků a cílů projektu. 
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X. Předpoklady a podmínky pro další implementaci, vývoj a šíření projektu 

Implementace pracovního programu v rámci realizace tohoto projektu měla pro příjemce finanční podpory 

řadu přínosů, a to jak z hlediska rozvoje organizace jako takové, tak i z hlediska rozvoje kvality lidských 

zdrojů i dopadů do ekonomiky, a pozitivních dopadů na cílovou skupinu vedoucích ke splnění hlavního 

cíle projektu, tj.  zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením 

na trhu práce i ve společnosti, a odstranit či eliminovat bariéry, které jim brání nejen v začleňování 

do společnosti a v rovnocenném vstupu a udržení se na trhu práce. Za velký úspěch lze považovat 

zapojení 178 zástupců cílové skupiny do projektu, kteří formou aktivizace a motivace získali či si zvýšili 

kompetence nezbytných ke vstupu/udržení se na trhu práce, z nichž téměř 45 % má díky zvýšení 

kompetencí v oblasti právní a finanční gramotnosti, nebo individuálnímu poradenství v oblasti 

pedagogicko-psychologické, sociální a ekonomicko-právní, či spolupráci navázané s regionálními 

zaměstnavateli, zlepšené postavení ve společnosti i na trhu práce. V rámci projektu se podařilo díky 

projektovým aktivitám a práci RT zapojit na trh práce 26 zástupců cílové skupiny, čímž došlo současně 

ke snížení počtu nezaměstnaných osob o více než 17 %. Mezi nejefektivnější způsoby práce s cílovou 

skupinou patřila bezesporu individuální práce, která vedla s ohledem na potřeby každého jedince k řešení 

jeho aktuální nepříznivé životní situace. Ze zkušeností získaných v rámci projektů realizovaných 

v minulosti a z práce s obdobnou cílovou skupinou, byl proto pracovní program tohoto projektu ve všech 

zásadních procesech nastaven jako individuální práce. Díky tomu účastníci projektu nejen získali nové 

kompetence pro vstup/udržení se na TP a začleňování do společnosti, ale navíc znovu nabyly či si zvýšili 

sebevědomí, získali či posílili sebedůvěru a sebeúctu, umí se orientovat ve vlastní kariéře, naučili se 

odolávat diskriminačním praktikám ze strany zaměstnavatelů, naučili se řešit či zlepšit pracovně-právní 

vztahy a nepříznivé životní situace, k čemuž přispělo mimo jiné i poskytnutí psychické podpory ze strany 

poradce v oblasti pedagogicko-psychologické, a v neposlední řadě též podpora formou poskytnutí 

individuálního doprovodu účastníka projektu na úřady či navazující instituce. Ukončením činnosti 

bezplatné poradny Kontaktní místo podpory "SUPPORT" s ukončením realizace tohoto projektu dojde ke 

stagnaci a problémy, které se nepodařilo cílové skupině projektu zcela vyřešit, či problémy, do kterých se 

budou dostávat noví potencionální zástupci cílové skupiny, nebude možné z důvodu absence regionálních 

podpor takovéhoto charakteru kde řešit. Kromě úřadu práce takové zařízení, které by poskytovalo 

komplexní péči s důrazem na individuální přístup ke každému jedinci, v okrese Most neexistuje. Potřeby 

cílové skupiny či situace na regionálním trhu práce se za poslední 3 roky, tedy za dobu realizace projektu, 

výrazně nezměnily, a i Strategický plán rozvoje města Most 2021 – 2027 poukazuje ve své analytické 

části mimo jiné a zejména na: 

 vysoký počet SVL ve městě včetně centra města a jejich rozšiřování; 

 zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, přestupkové činnosti a kriminality v SVL a jejich okolí; 

 nižší spokojenost obyvatel s životem ve městě, na nedostatek pracovních příležitostí 

pro vzdělanou/kvalifikovanou demografii populace; 

 malý bytový fond města (snížená schopnost města regulovat ceny); 

 nadbytečná nabídka levného bydlení láká nepřizpůsobivé a sociálně ohrožené skupiny obyvatel; 

 nedostatek kvalitního bydlení; 

 odliv obyvatel s vyšší kvalifikací; 

 nepříznivou vzdělanostní struktura obyvatel; 

 vysokou míru dlouhodobé nezaměstnanosti u hůře zaměstnatelných osob (v okresu Most více než 53 % 

uchazečů o zaměstnání patří do kategorie s nejnižším stupněm vzdělávání); 

 další pokračování stěhování vzdělaných a mladých obyvatel z města z důvodu nepříznivé bezpečnostní  

a sociální situace; 

 hrozba zvyšující se míry nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel pramenící z ukončení těžby  

a dalších hlavních výrobních subjektů v regionu; 

 nová opatření ze strany vlády vedoucí ke zhoršení aktuální sociální a ekonomické situace  

ve městě; 

 neřešení problematiky obchodu s chudobou na úrovni vlády a rozšiřování SVL na další území; 

 zhoršení bezpečnostní a sociální situace v sociálně vyloučených lokalitách, růst sociálního napětí; 

 rozvoj projevů extremismu, xenofobie a rasismu atp. 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/analyticka-cast-planu-2027/d-38343 

https://www.mesto-most.cz/analyticka-cast-planu-2027/d-38343
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Navíc Strategie prevence kriminality statutárního města Mostu na období 2018-2021 shrnuje hlavní 

bariéry začlenění ohrožené skupiny obyvatel na trh práce:  
 pasivní přístup při hledání práce; 

 špatně nastavený (demotivující) systém výplaty dávek státní sociální podpory; 

 absence požadované kvalifikace, nízká vzdělanostní úroveň, včetně oblasti finanční gramotnosti; 

 špatná znalost legálního trhu práce a požadavků na udržení si stabilního zaměstnání; 

 nízká motivace při vstupu na trh práce z důvodů zadluženosti; 

 opakující se neúspěch, chybějící návyky a kompetence; 

 chybějící schopnost dlouhodobě uvažovat a plánovat.  

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/strategie-prevence-kriminality-statutarniho-mesta-mostu-na-obdobi-2018-2021/d-30399 

Již z výše uvedených skutečností je zhoršování socioekonomické úrovně v regionu patrné, 

a proto pro zlepšení celkové situace, i pro zachování výstupů a výsledků projektu i po ukončení 

intervence, je nezbytně nutné znovu uvést do provozu obdobné místo podpory, které by řadě občanů 

města Mostu poskytlo podporu nejen ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti, 

ale i pro řešení nepříznivých životních situací spojených s nezaměstnaností, jako jsou například dluhy, 

bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví atp., a s těmi lidmi nadále a soustavně pracovat, 

neboť u řady zástupců cílové skupiny, i přes veškerou individuální podporu, přetrvává naučená pasivita 

a smíření se statusem nezaměstnaného, a to díky současnému nastavení systému státní sociální 

podpory, zejména pak závislost na nepojistných sociálních dávkách, absence či nízká úroveň právní 

a finanční odpovědnosti, a u valné většiny i nedostatek finančních prostředků na pořízení a financování 

dnes již běžně používaných moderních technologií a souvisejících služeb, a z toho plynoucí velmi 

omezené možnosti komunikace s okolím, získávání aktuálních informací apod. Z výše uvedených důvodů 

je třeba v programovacím období 2021 – 2027 hledat nové cesty a způsoby pomoci v souladu 

se současnými socioekonomickými potřebami, které budou cíleně přizpůsobeny individuálním potřebám 

cílové skupiny, a to s ohledem na jejich úspěšné (znovu)začlenění na trh práce a celkové zlepšení jejich 

sociální situace. 
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