
 

SHRNUJÍCÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Název projektu:   Komplexní program zvýšení kompetencí pro usnadnění přístupu osob se zdravotním 
postižením na otevřený trh práce 

Registrační číslo:   CZ.1.04/2.1.01/63.00252 
Termín realizace:   01/03/2011 – 31/10/2012 
Výše rozpočtu:  3 760 506,60 Kč   
 
Popis realizace projektu: 
Projekt byl realizován ve dvou od sebe časově oddělených cyklech, z důvodu vytvoření dostatečného času pro případná 
opravná opatření. V rámci jeho realizace jsme se zaměřili na komplexní nabídku podpory pro zájemce o zaměstnání – osoby 
se ZP – které mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou omezeny ve svém společenském uplatnění. Realizace 
projektu měla významný vliv na kvalitu života CS v MSK, což podrobněji popisujeme v následujícím zhodnocení klíčových 
aktivit.  
 
Zhodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit: 
KA 01 Tvorba kontaktní a kooperující sítě cílové skupiny 
Hlavní cíl KA se nám podařil naplnit následujícími aktivitami – vytvořením kontaktní databáze pro nábor CS obsahující 
cca 800 organizací a spolupracujících subjektů, pravidelným rozesíláním informací prostřednictvím newsletteru 
a informačního letáku, poskytováním informací na webových stránkách Asociace TRIGON. 
KA 02 Diagnostika a poradenství 
Prostřednictvím KA jsme diagnostikovali a průběžně poskytovali individuální konzultace a poradenství 56 osobám z CS. 
Pro každého účastníka byla vypracována závěrečná zpráva, jejímž cílem bylo vyhodnocení jeho konkrétní situace, zařazení 
do dalších modulů vzdělávacího programu a nasměrování na konkrétní pracovní pozici v dlouhodobém horizontu. Výstupy 
byly využity jako podklady pro vypracování učebních opor rekvalifikačních kurzů.  
KA 03 Motivační aktivita I. posílení kompetencí účastníka podpůrnými aktivitami 
U CS došlo prostřednictvím skupinového motivačního programu (10 jednodenních seminářů ve dvou cyklech) 
a individuálních lekcí v oblasti počítačové gramotnosti (20 lekcí ve dvou cyklech) k posílení potřebných kompetencí 
CS pro jejich pracovní začlenění. 24 osob z CS získalo Osvědčení o úspěšném absolvování motivačních kurzů. 
KA 04 Motivační aktivita II. - aktivizace účastníka v motivačním středisku 
V rámci KA jsme proškolili 31 účastníků z CS v praktickém výcviku (165 h. ve dvou cyklech). 29 účastníků z CS získalo 
Osvědčení o úspěšném absolvování praktického výcviku v motivačním středisku.    
KA 05 Rekvalifikační kurzy 
Výstupem aktivity bylo zvýšení kvalifikace CS v rámci dvou akreditovaných rekvalifikačních kurzů – Aranžér, Pomocné 
zednické práce. Účastníci při rekvalifikacích pracovali s učebnicemi, které byly zpracovány na základě jejich specifických 
potřeb. Na základě evaluace rekvalifikace Aranžér jsme v rámci rekvalifikace Pomocné zednické práce prodloužili z důvodu 
specifických potřeb účastníků odbornou praxi (114 hod.), což vedlo k lepšímu zapracování osob z CS a možnosti zvýšení 
jejich budoucího pracovního uplatnění. Celkový počet účastníků rekvalifikací byl 23 osob z CS a z toho 21 osob získalo 
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností 
KA 06 Podpora pracovního uplatnění 
Aktivita proběhla dle stanovených cílů, probíhala intenzivní spolupráce s potenciálními zaměstnavateli včetně poradenství 
a v rámci aktivity se nám podařilo zaměstnat 18 osob z CS, z toho 15 osobám byla poskytnuta přímá podpora formou 
příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. 
KA 07 Kolokvium o výsledcích projektu 
31.10.2012 jsme v prostorách Asociace TRIGON uspořádali závěrečné kolokvium s cílem prezentace výstupů projektu. 
Kolokvia se zúčastnili absolventi projektu, lektoři, řešitelský tým projektu, spolupracující organizace, hosté 
z řad odborné veřejnosti a zástupci státních institucí, přizváni byli i zástupci médií. Součástí kolokvia byla videoprojekce 
z realizovaných aktivit, příklady dobré praxe, zaměstnávání osob z CS a shrnující neformální diskuze. Projekt byl velmi 
kladně hodnocen, jak ze strany CS, tak ze strany lektorů a přizvaných odborníků. 
KA 08 Projektové řízení 
Na řídící a koordinační činnosti jsme kladli velký důraz, o čemž svědčí úspěšná realizace projektu. 
 
Popis plnění MI  
V rámci projektu byly naplňovány následující indikátory stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Rozhodnutím o 
změně č. 3: 
-  07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst 
  cílová hodnota 2,25, hodnota byla splněna 
- 07.01.01 Počet nově vytvořených pracovních míst – muži 
 cílová hodnota 1,50, hodnota byla splněna 
- 07.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy 



 

  cílová hodnota 0,75, hodnota byla splněna 
- 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 
  cílová hodnota 50,00, hodnota byla překročena o 6 podpořených osob 
- 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem 
  cílová hodnota 18,00, hodnota byla překročena o 3 úspěšné absolventy kurzu 
 Míra splnění hodnoty monitorovacích indikátorů je 112, 41 %. Překročení hodnoty jednotlivých indikátorů je tedy do výše 
120 % původně plánované hodnoty.  


