
	  

	  

Případová	  studie	  projektu 
 

Obsah:	  
- Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) 
- Průběh výběrů 
- Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami 
- Úspěšnost absolvování jednotlivých aktivit 
- Úspěšnost při zaměstnávání účastníků 
- Vyjádření účastníků k průběhu realizace projektu 
- Výstupy a statistiky projektu	  

	  

Vstupní	  analytická	  data	  	  
 
Projekt byl připraven pro 40 klientů, ze skupiny osob žijících v pěstounských rodinách. Hlavním cílem 
tohoto projektu bylo posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 
vyloučených, prostřednictvím motivace k vyhledávání zaměstnání, poradenstvím a profesním 
vzděláváním. Projekt zohledňuje problémy sociálního charakteru vyskytujících se v pěstounských 
rodinách jak ze strany mladistvých, tak ze strany pěstounů, očekávala se vzájemná konfrontace 
názorů na průběh společného soužití. Projekt byl řešen sledem cílených aktivit. Konkrétně motivačním 
a počítačovým blokem, speciálně cílenými aktivitami a profesním vzděláváním. Účastníci měli 
možnost si v průběhu sami zvolit, jaké aktivity chtějí absolvovat. Mohli využít rad odborníka ze 
vstupního motivačního bloku, ale i individuálních konzultací například se členy realizačního týmu. Do 
projektu se mohli zapojit i osoby, které nežijí v pěstounské rodině, avšak museli splnit kritéria cílových 
skupin. 
 
 

Průběh	  výběrů	  
 
Výběry probíhal za pomoci členů našeho občanského sdružení, dále ve spolupráci s dětskými 
domovy, úřady práce, odbor sociálních věcí místních úřadů i úřadu kraje Vysočina. Skrze tyto 
spolupracující organizace byli šířeny informace o projektu jak mezi všechny pěstounské rodiny na 
Vysočině, tak mezi mladé lidi na prahu dospělosti  žijící v dětských domovech i mezi veřejnost.  
Využita byla i  hromadná propagační kampaň pomocí inzerce a propagačních letáků.  
V městě Jihlavě a Pelhřimově proběhlo několik informačních schůzek, kde byl potencionálním 
zájemcům prezentován projekt z hlediska obsahu aktivit i organizačních náležitostí. Se zájemci, kteří 
se rozhodli vstoupit do projektu, byla podepsána dohoda o vstupu do projektu a sdělen termín a čas 
prvního výukového bloku. 
. 
 



Problémy	  při	  realizaci	  a	  práce	  s	  cílovými	  skupinami	  
 
Během realizace jsme neměli žádné větší problémy, které by zásadním způsobem ohrozily výstupy, 
cíle a velikost monitorovacích indikátorů. Realizační tým se scházel pravidelně jednou měsíčně, aby 
vyhodnocoval a řešil problémy zavčasu, čímž se předešlo případným problémům, které by mohly být 
později  těžko řešitelné. Za zmínku stojí asi jen změna poptávky na trhu práce v roce 2011, kdy oproti 
roku 2010 byl i na úřadu práce převis v oboru Kuchař - číšník, a proto nebylo smysluplné ani reálné 
otevřít druhý běh rekvalifikace Kuchařské a číšnické práce. Na základě schválené podstatné změny, 
jsme místo tohoto kurzu realizovali navíc ještě třetí běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních 
službách. 
V rámci klíčových aktivit došlo plánovaně ke spojení několika cílových skupin, takže se zde setkávaly 
osoby, jak z náhradních rodin, tak mimo náhradní rodinnou péči; osoby na prahu dospělosti, teprve 
hledající uplatnění na trhu práce, s o generaci staršími, kteří po dlouhém odloučení hledají znovu své 
uplatnění v pracovním procesu.  Vznikl tak nebývalý prostor pro naslouchání problémů z různých 
pohledů, podporující vzájemné porozumění hodnotám, postojům a názorům, které dotváří a formují 
vývoj vlastní osobnosti.  Z hlediska sebepoznávání a práce v týmu bylo toto společensko-sociální i 
věkové rozvrstvení účastníků velmi přínosné. 
  
 

Úspěšnost	  absolvování	  jednotlivých	  aktivit	  
 

Název	  klíčové	  aktivity	   běh	   vstoupilo	   dokončilo	  	   získalo	  osvědčení	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

"Nebojím	  se	  učit,	  tedy	  pracovat"	  -‐	  motivační	  blok	  
I	   16	   16	   16	  
II	   14	   14	   14	  

"Náš	  počítač	  je	  vážně	  osobní"	  -‐	  obsluha	  osobního	  
počítače	  

I	   11	   11	   11	  
II	   14	   14	   14	  

"Správná	  prezentace	  a	  projev"	  -‐	  přídavný	  modul	  k	  
obsluze	  osobního	  počítače	  

I	   8	   8	   8	  
II	   12	   12	   12	  

"Efektivní	  vyhledávání	  na	  internetu"	  -‐	  přídavný	  
modul	  k	  obsluze	  osobního	  počítače	  

I	   5	   5	   5	  
II	   16	   16	   16	  

"Efektivní	  učení"	  -‐	  pro	  osoby	  z	  přímé	  intervence	  
I	   15	   15	   15	  
II	   16	   16	   16	  

"Spolu	  to	  zvládneme"	  -‐	  informačně	  poradenský	  
blok	  pro	  osoby	  pečující	  o	  dítě	  s	  handicapem	  

I	   13	   13	   13	  
II	   15	   14	   14	  

"Jak	  začít	  a	  nezačít"	  -‐	  podporující	  samostatné	  a	  
odpovědné	  jednání	  a	  rozhodování	  

I	   9	   9	   9	  
II	   7	   7	   7	  

Pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  profesní	  
vzdělávání	  

I	   11	   11	   11	  
II	   15	   13	   12	  
III	   13	   13	   13	  

Řemeslné	  práce	  a	  služby	  -‐	  profesní	  vzdělávání	  	  
Kuchařské	  a	  	  číšnické	  práce	   I	   5	   5	   5	  

stáže	  po	  kurzu	  Pracovník	  v	  sociálních	  službách	   I	   6	   6	   6	  
 
 
 
Neustálou motivací klientů od náboru až po úspěšné zakončení zvoleného vzdělávacího 
kurzu se dosáhlo vysokého procenta  úspěšnosti, jak je patrno z výše uvedené tabulky. 
 



 

Úspěšnost	  při	  zaměstnávání	  účastníků	  
 
Projektu se účastnilo celkem 75 klientů, 30 klientů prošlo motivačním blokem a 41 úspěšně ukončilo 
profesní vzdělávání. Dle zpětné vazby od klientů víme, že ke konci roku 2011 našlo uplatnění na trhu 
práce 29 účastníků tedy zhruba 1/3.   
 
Vyjádření účastníků k průběhu realizace projektu 
 

Něco	  o	  kurzu	  (autentické)	  

1.	  Stanislav	  Kejval	  	  -‐	  27.8.	  2011	  	  
 
Konec	  formuláře	  

Dobrý den. Do kurzu jsem přišel k Vám tak, že jsem našel váš letáček na pracovním úřadě v 
Pelhřimově. Letáček byl velmi srozumitelný, kde byl i kontakt na vás. Chtěl jsem studovat 
sociální právní školu, kde jsem složil přijímací zkoušky ke studium. Prvním rokem jsem do 
chodil tuto školu ale bohužel jsem neměl dost Finančních prostředku, abych dál mohl 
studovat. Jednalo se o dálkové studium. Chtěl jsem se zaměřit na centra nebo organizace kde 
pracují z dětmi, které jsou ze slabších rodin. Jedná se o romské i české děti. do kurzů jsem se 
přihlásil v minulém roce na podzim 2010. Dokončil jsem kurz na jaře tohoto roku 2011. Od 
tohoto kurzu jsem si odnesl mnoho dobrého a spoustu zážitku. Poznal jsem nové lidi, kolegy a 
kamarádi. Naučil jsem se také vyjadřovat, jednat s úřady i obsluhovat počítačové programy. 
Jak postupovat při si hledání nového pracovního poměru, a spoustu nových poznatku, které 
jsou důležitá v mém životě. Hodně nám byla p.Dietrichová- asistentka, která nám byla velkou 
oporou a tak i trochu naší maminkou. Proč? protože se o nás dobře starala vše potřebné nám 
zajišťovala aby nás dotáhla až dokonce. Já osobně a nebojím se říct za všechny že si ji moc 
vážím. Věřte že vím o čem mluvím. Prošel jsem dvouma kurzy kde organizační schopnosti 
selhali ze strany -asistenta. Naše lektorka která nás vyučovala, na kurzu pracovníka v soc. 
službách, nemohu také opomenout její profesionalitě a srozumitelnosti. Vždy jsme se na p. 
lektorku moc těšily. Také moc na ní myslím i když je to už pár měsíců. Celkový dojem je 
jasný. Nemohu také zapomenout na Lektorku Zdeňku Munduchovou- počítače a také na 
motivační kurz. Jsem nadále bez práce ale věřím v štěstí že najdu uplatnění v tomto oboru. 
Jelikož by to byla práce, a zároveň mim koníček. Nenašel jsem žádnou špatnou kritiku s 
kterou bych měl vejít a ani myto nepřísluší a už vůbec není důvod. Moc se těším na stáž, která 
má zvýšit uplatnění v našem oboru pracovník v sociálních službách. Jeto něco navíc,čeho si 
vážím a nebudu si připadat meněcený. Jsem romského původu a musím říc, že jetu otevřeno 
hodně možnosti i pro romskou komunitu, že není pravda že se pro romy nic nedělá" jen chtít. 

Moc Vám děkuji, zato co jsme díky Vám dokázali.  

Ještě jednou dík  

Kejval Stanislav - Pelhřimov 



2.	  Magdalena	  Berounská	  -‐	  8.9.	  2011 

 
Absolvovala	  jsem	  kurs	  Pracovníka	  v	  sociálních	  službách,	  o	  kterém	  jsem	  se	  dozvěděla	  díky	  paní	  Monice	  
Dietrichové.	  Chodila	  jsem	  do	  kursu	  ráda,	  měli	  jsme	  dobré	  učitele	  i	  spolužáky.	  Tímto	  bych	  chtěla	  
vyjádřit	  své	  poděkování	  všem,	  kteří	  měli	  a	  mají	  na	  chodu	  těchto	  kursů	  svou	  zásluhu.	  Nyní	  jsem	  se	  
dozvěděla	  o	  možnosti	  dalších	  stáží,	  o	  které	  bych	  měla	  zájem	  a	  ráda	  bych	  je	  absolvovala.	  Všem	  
ostatním,	  kteří	  by	  se	  chtěli	  tohoto	  kursu	  zúčastnit,	  ho	  můžu	  vřele	  doporučit.	  	  	  	  

	  

Berounská	  Magda	  -‐	  Moraveč	  

 
 
 
 

3.	  Leona	  Kanevová	  –	  30.10.2011	  
O	  projektu	  Jdu	  za	  Vámi	  jsem	  se	  dozvěďela	  na	  Pracovním	  úřadě	  v	  Jihlavě.	  Mohla	  jsem	  si	  vybrat	  z	  
projektu	  Jdu	  za	  Vámi	  nebo	  přímo	  rekvalifikační	  kurz	  který	  nabízel	  Úřad	  práce.	  Projekt	  Jdu	  za	  Vámi	  mě	  
již	  od	  začátku	  velmi	  zaujal	  možností	  absolvovat	  tolik	  vzdělávacích	  bloků	  Motivační	  únor-‐březen	  
2011,Základy	  obsluhy	  osobního	  počítače	  březen-‐duben	  2011,Efektivní	  vyhledávání	  na	  internetu	  
květen	  2011,Správná	  prezentace	  a	  projev	  květen	  2011,rekvalifikační	  kurz	  Pracovník	  v	  sociálních	  
službách	  květen-‐	  říjen	  2011,Spolu	  to	  zvládnem	  říjen	  2011.	  21.listopadu	  ještě	  ráda	  absolvuji	  Efektivní	  
učení.	  

Myslím	  si	  že	  byli	  velmi	  dobře	  vybíráni	  lektoři	  pro	  jednotlivé	  bloky	  protože	  vždy	  překonali	  má	  
očekávání.	  Projekt	  pro	  mě	  byl	  velkým	  přínosem,pomohl	  mi	  uvědomit	  si	  vlastní	  schopnosti	  a	  
zorientovat	  se	  na	  trhu	  práce.Zdokonalila	  jsem	  se	  v	  práci	  s	  počítačem	  díky	  výborné	  lektorce	  Mgr.	  
Zdeňce	  Munduchové	  která	  velmi	  záživnou	  a	  srozumitelnou	  formou	  doplnila	  a	  rozšířila	  mé	  znalosti	  
které	  mám	  možnost	  dále	  uplatňovat.	  

Rekvalifikační	  kurz	  který	  vedla	  zkušená	  zdravotní	  sestra	  p.	  Anna	  Adámková,která	  zajímavou	  formou	  
nás	  provedla	  problematikou	  sociální	  politiky	  a	  zdravotní	  naukou.	  Na	  konci	  každého	  vzdělávacího	  
bloku	  nám	  bylo	  vydáno	  osvědčení	  o	  absolvování	  což	  je	  velkou	  výhodou	  protože	  se	  mohu	  kdykoliv	  
prokázat	  tímto	  osvědčením	  a	  zvyšuje	  tím	  moji	  hodnotu	  na	  trhu	  práce.	  

Prostory	  i	  vybavení	  plně	  vyhovovalo	  našim	  potřebám.	  Chtěla	  bych	  vyzdvihnout	  tým	  který	  tento	  
projekt	  realizoval	  manažer	  projektu	  Aleš	  Ditrich	  a	  jeho	  asistentka	  Monika	  Ditrichová,kteří	  nás	  po	  
celou	  dobu	  provázeli	  a	  starali	  se	  o	  hladký	  průběh,technické	  zázemí,administrativní	  záležitosti.	  Po	  
celou	  dobu	  trvání	  projektu	  si	  myslím	  že	  nám	  byli	  velkou	  oporou.	  V	  případě	  že	  v	  budoucnu	  by	  byla	  
možno	  absolvovat	  další	  vzdělávací	  projekty	  pod	  vedením	  manželů	  Ditrichových	  velmi	  ráda	  se	  jich	  
zúčastním.	  

Leona	  Kanevová	  –	  Jihlava	  

	  



Výstupy	  a	  statistiky	  projektu	  
 
Spokojenost	  klientů	  ve	  stupnici	  1	  –	  5	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Z	  výše	  uvedené	  tabulky	  vyplývá	  procentuelní	  naplnění	  monitorovacích	  indikátorů	  a	  lze	  tedy	  
zkonstatovat,	  že	  projekt	  Jdu	  za	  Vám	  byl	  splněn	  v	  oblasti	  výsledků	  i	  výstupů.	  

 
 
 
 
 

Za realizační tým projektu Jdu za Vámi  
 

Aleš Dietrich - projektový manažer	  


