
 

SHRNUJÍCÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Název projektu:  Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 
v mezinárodním kontextu 

Registrační číslo:   CZ.1.04/5.1.01/77.00161 
Termín realizace:   01/08/2012 – 30/06/2015 
Výše rozpočtu:  7 676 853 Kč   
 
Popis realizace projektu: 
Projekt byl realizován v souladu s předloženým projektem v období od 1. 8. 2012 – 30. 6. 2015. Realizace projektu probíhala 
bezproblémově. 
 

Zhodnocení realizace klíčových aktivit: 
KA 1 Zahájení projektu, výběrová řízení, monitoring 
Hlavním cílem této klíčové aktivity bylo řídit a koordinovat činnosti související s realizací projektu. Mezi hlavní činnosti patřilo 

uzavření smluv s realizačním týmem, následně uzavření smluv s dodavateli, komunikace se zahraničními partnery, koordinace 

realizačního týmu, nákup potřebného zařízení, zpracování monitorovacích zpráv aj. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly 

splněny. 

KA 2 Oslovení cílových skupin a jejich zapojení do projektu 
Cílem této klíčové aktivity bylo vytvoření kontaktní a kooperující sítě cílové skupiny, které by se mohla zapojit do klíčových 

aktivit projektu. Za tímto účelem byly v průběhu realizace projektu osloveny osoby a organizace z cílové skupiny (osoby se ZP, 

NNO a zaměstnavatelé ZP). Výstupem této klíčové aktivity bylo vytvoření databáze spolupracujících subjektů a bude využívána 

i v rámci udržitelnosti projektu. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 3 Mezinárodní spolupráce, výjezdy 
Cílem klíčové aktivity bylo na základě dvou týdenního výjezdu sdílet zkušenosti od partnerských organizací Futura Cooperativa 

Sociale socio-sanitaria a Cooperativa Sociale CILS, Cesena z Itálie. Účastníci se díky pobytu seznámili s fungováním organizací 

v Itálii, s prací se ZP v zahraničí a mnoha dalšími informacemi. Výstupy získané v zahraničí byly prezentovány na konferenci 

a byly použity při tvorbě metodiky. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 4 Vzdělávání NNO v oblasti pracovní integrace osob se ZP 
Cílem klíčové aktivity bylo předat informace o problematice zaměstnávání OZP a zkušeností dobré praxe ze zahraničí 

a to prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu, pro partnery, kteří poskytují služby v oblasti soc. a prac. integrace 

osob se ZP. Vzdělávání bylo zajištěno externím dodavatelem. Celkem se uskutečnilo 12 kurzů (každý kurz 1x v Ostravě a 1x ve 

Zlíně). Kurzy úspěšně absolvovalo celkem 307 osob a do vzdělávání bylo zapojeno 175 osob. Cíle stanovené v této klíčové 

aktivitě byly splněny. 

KA 5 Výměna zkušeností a přenos dobré praxe ze zahraničí 
Cílem této aktivity byla výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe mezi subjekty z ČR a zahraničními partnery v rámci 

dvou seminářů a dvou navazujících workshopů. Semináře a následné workshopy proběhly v roce 2013 a 2014 za účasti 

zahraničních partnerů a dalších zahraničních expertů. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 6 Tvorba výstupů projektu 
V rámci této KA byly celkem vytvořeny 3 nové inovované projekty a to: 

1. Rozbor a identifikace stávající situace v ČR v rámci zaměstnávání OZP 

2. Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace OZP 

3. Metodický manuál. 

Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 7 Implementace metod do systému práce v oblasti pracovní integrace OZP 
V rámci této KA došlo k pilotnímu odzkoušení inovačních pracovních metod, nástrojů a přístupů v praxi při práci s OZP. 

Odzkoušení proběhlo ve třech organizacích, jež pracují s OZP. O průběhu pilotního programu a o výsledcích projektu byly 

účastníci informování na závěrečné konferenci, která proběhla v dubnu 2015. Výstupem konference je Sborník, který je jedním 

z inovovaných produktů projektu. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 8 Evaluace projektu, audit, ukončení projektu 

V rámci této KA proběhl závěrečný audit projektu, byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva a došlo k archivaci všech 

dokumentů vzniklých ze školení. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny. 

KA 9 Zajištění odborného knižního fondu v zaměření na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Cílem klíčové aktivity bylo rozšířit využití odborného knižního a elektronického materiálu, který vzniká v řadě projektů 

zaměřených na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a které nejsou volně k dispozici CS – 



 

zaměstnavatelé a nestátní neziskové organizace. V rámci projektu vznikla knihovna, kde je knižní fond uložen. Cíle stanovené 

v této klíčové aktivitě byly splněny. 

 

Popis plnění MI  
V rámci projektu bylo stanoveno celkem 5 typů monitorovacích indikátorů: 

1. Počet podpořených osob – celkem bylo v rámci projektu podpořeno ještě více osob, než bylo plánováno. Takže tento 

indikátor byl splněn na více než 100%. 

2. Počet podpořených organizací – tento indikátor byl splněn na 100%. V rámci projektu měla být podpořena 

1 organizace a ta podpořena byla. 

3. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – tento indikátor byl splněn na 100% a byly vytvořeny celkem 

4 inovované produkty, které byly nahrány do databáze produktů. 

4. Počet vytvořených partnerství – v rámci projektu bylo vytvořeno 1 partnerství, tudíž byl tento indikátor opět splněn 

na 100%. 

5. Počet proškolených osob - celkem bylo v rámci projektu proškoleno ještě více osob, než bylo v projektu plánováno. 

Takže tento indikátor byl splněn na více než 100%. 

Všechny indikátory stanovené v projektu byly splněny na minimálně 100%.  

 


