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Aktivitou k získání zaměstnání

ZAPOJENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DO PROJEKTU
Klíčovými aktivitami projektu byly motivačně-vzdělávací programy – Základy kovo, elektro a
ekologie, Šička, Svářečský kurz, Základy podnikání, Asistentka, Účetnictví, Počítačová
gramotnost, Autoškola a Motivační a poradenský program. Vlastní realizaci motivačněvzdělávacích programů předcházely náborové aktivity cílové skupiny pro jednotlivé kurzy. Tyto
náborové aktivity představovaly především úzkou spolupráci s pracovníky oddělení Poradenství
Úřadu práce v Karviné, se kterými byly naplánovány a zorganizovány osobní prezentace
jednotlivých kurzů. V počáteční fázi asistenti žadatele a partnerských organizací (vzdělávacích
organizací) připravili informační a náborové letáčky k jednotlivým kurzům, vyplnili formuláře
k rekvalifikacím pro potřeby ÚP (Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF) a
připravili veškerou dokumentaci pro zájemce o kurzy (Souhlas se zařazením do projektu,
Základní poučení účastníka v projektu ESF, Dohoda o účasti v projektu, prezenční listiny a
seznamy účastníků). Na základě dohody s pracovníky ÚP v Karviné byly stanoveny termíny
prezentací kurzů a termíny podpisů Dohod o účasti v projektu. Cílová skupina byla tedy primárně
oslovena ze strany ÚP. Dalším způsobem informováni veřejnosti, potažmo zájemců o vzdělávací
kurzy, byla tištěná inzerce a letáčky umístěné v prostorách ÚP, v Roma agentuře v Karviné, u
partnerů projektu a na Magistrátu města Karviné. Prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
probíhaly v prostorách ÚP v Karviné za účasti pracovnice z oddělení Poradenství a asistentek a
supervisora žadatele. Cílová skupina byla ze
strany asistentek žadatele podrobně seznámena
s průběhem a organizací kurzů a s podmínkami
účasti v projektu a ze strany pracovnice ÚP zase
o podmínkách rekvalifikace. S vážnými zájemci
byla následně administrována nezbytná
dokumentace a sjednána schůzka k podepsání
Dohody o účasti v projektu. Náborové aktivity
probíhaly vždy min. měsíc před zahájením
samotného kurzu a to z důvodu náročné
administrativy, či případné neobsazenosti kurzu
(možnost doobsazení z dalších zdrojů). Při
podpisu Dohody o účasti v projektu obdrželi
účastníci kurzu rozvrh hodin a byli poučeni o
následcích neukončení rekvalifikace.
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MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Motivačně-vzdělávací programy byly naplánovány
s ohledem na hlavní výuku vzdělávacích
organizací, tzn. výuka jednotlivých programů
probíhala v odpoledních hodinách, kdy byly
k dispozici jak učebny, tak lektoři. Výuka
probíhala v Petrovicích u Karviné (příp.
v Karviné) a to u různých kurzů s různou
intenzitou, cca 4x týdně. Jízdné bylo účastníkům
propláceno v rámci přímé podpory a to na
základě doložených cestovních lístků. Docházka
do kurzů byla monitorována asistenty
partnerských vzdělávacích organizací a hlášena na ÚP v Karviné. Všichni účastníci prošli v úvodu
programu školením BOZP. Motivačně-vzdělávací programy byly realizovány ve dvou bězích, tzn.
každý z nich proběhl 2x. V případě, kdy nebyl kurz zcela naplněn, byla následně navýšena
kapacita druhého běhu daného kurzu nebo byla zvýšena kapacita u jiného kurzu, o který cílová
skupina jevila větší zájem. Součástí každého kurzu byl Motivační a poradenský program, který byl
povinný pro všechny účastníky. Každý kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, jejíž úspěšné
složení a splnění docházky byly podmínkami pro obdržení Osvědčení z kurzu. Absolventům byl
rovněž vydán Certifikát z Motivačního a poradenského programu. Absolventům kurzů Autoškola
a Svářečského kurzu byly vydány příslušné oprávnění, tj. řidičský průkaz pro sk. B a svářečský
průkaz.
Do vzdělávacích programů nastoupilo celkem 155 účastníků, z nichž 132 program
ukončilo (85 %).
Počet úspěšných absolventů v jednotlivých vzdělávacích programech:
Základy podnikání – 16 osob
Účetnictví – 26 osob
Počítačová gramotnost – 21 osob
Asistentka – 22 osob
Základy kovo, elektro a ekologie – 21 osob

Šička – 14 osob
Svářečský kurz –
obloukem – 19 osob
Autoškola – 16 osob

svařování

elektrickým
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NOVĚ VYTVOŘENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
V rámci realizace projektových aktivit bylo
vytvořeno 5 nových pracovních míst pro absolventy
vzdělávacích programů Šička a Základy kovo,
elektro a ekologie – osoby handicapované na trhu
práce zejména dlouhodobou nezaměstnaností,
osoby se ZP a osoba do 25 let věku – pracují u
zaměstnavatele Šance pro region s. r. o. v chráněné
dílně Dakol – Eko na pozicích šiček a dělníků
v elektrotechnice. Na dvě nově vytvořená pracovní
místa byla čerpána podpora de minimis a to po
dobu 10 měsíců, na zbylá tři pracovní místa po
dobu 12 měsíců.
K dalším aktivitám realizačního týmu projektu patřilo zejména zajištění dostatečné publicity
projektu, řádné vedení dokumentace, monitoring klíčových aktivit, dodržování harmonogramu
čerpání
finančních
prostředproblémovým
průběhem
projektových aktivit. Na základě kontroly na místě, která
proběhla ze strany ÚP v Ostravě, lze říci, že projektová
dokumentace byla vedena řádně bez větších nedostatků.
Projektové aktivity byly ukončeny a završeny uspořádáním
závěrečné konference, která byla pořádána s cílem informovat
partnerské a relevantní organizace o výstupech a výsledcích
projektu.
Řídící skupina vyhodnotila realizaci projektu za velmi
úspěšnou, což dokazují především monitorovací indikátory,
které byly zcela naplněny. Zároveň na základě vyhodnocení
dotazníkových šetření, které probíhaly u cílové skupiny –
absolventů vzdělávacích programů – lze realizaci motivačně vzdělávacích programů hodnotit jako
velmi zdařilou.
Úspěšní absolventi vzdělávacích programů si v rámci projektu zvýšili své schopnosti a
dovednosti, které jim tak umožní zvýšit jejich flexibilitu a konkurenceschopnost na trhu práce.
V projektu byl realizován komplexních integrovaný přístup založený na spolupráci partnerských
organizací a Úřadem práce v Karviné. Účastník v projektu získal komplexní balík služeb
(vzdělávací služby, poradenské služby z řad zástupců úřadu práce, vzdělávacích organizací či
zástupců zaměstnavatelů), jehož cílem bylo umožnit zapojeným osobám úspěšnou reintegraci na
trh práce.
Projekt byl zaměřen na vytvoření pracovních míst a osobnostní rozvoj obtížně umístitelných
skupin uchazečů o zaměstnání v rámci motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Jeho
realizace napomohla k dosažení cílů OP RLZ v oblasti posílení aktivní politiky zaměstnanosti při
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Výstupy projektu posílí účinnost aktivní politiky
zaměstnanosti. Zvýšení kvalifikační úrovně obyvatel v regionu Karvinska a vytvoření nových
pracovních míst v rámci projektu jistě napomůže ke snížení nezaměstnanosti v regionu
Karvinska.
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