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Informace o projektu
Metodika „Ocenění nejlepších zástupců cílové skupiny“ je vytvořena v rámci projektu Komplexní
program zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji (zkrácený
název "Handicap nám nevadí"), číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/D8.00030 realizovaného v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financovaného z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Hlavním cílem projektu je podpořit aktivní zapojení cílové skupiny s handicapy na trhu práce
v Ústeckém kraji pomocí komplexu provázaných nástrojů APZ a podpořit tak zaměstnanost této CS.
Jedním ze specifických cílů projektu je pak vyhodnotit a ocenit nejlepší účastníky programu. Pro
dosažení tohoto cíle je vytvořena tato metodika.
Projekt je připraven jako komplexní program vzájemně navazujících a provázaných aktivit, které
směřují k zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny s handicapy na trhu práce.
Motivací pro cílové skupiny projektu je i soutěž "Ocenění nejlepších zástupců cílové skupiny". Cílem
této soutěže je ocenit a podpořit nejlepší zástupce cílových skupin, poskytnout jim mediální oporu při
jejich dalším působení na trhu práce a umožnit jim osobní setkání s představiteli Ústeckého kraje.
Projekt je realizován příjemcem grantu Ústeckým krajem ve spolupráci se 3 partnery – Úřadem práce
ČR (zejména Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a kontaktními pracovišti v Chomutově, Mostě a
Teplicích; partner 1), spolkem WomenNet (partner 2) a Vzdělávací společností EDOST s.r.o. (partner
3).
Projektové aktivity se zaměřují zejména na motivaci a aktivizaci cílových skupin, zvýšení kvalifikace a
zprostředkování udržitelného zaměstnání účastníkům projektu. Součástí projektu je rovněž
provedení vícezdrojové analýzy pro mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových
řešení pro práci s cílovou skupinou v programovacím období 2014-2020 a jako podklad pro Společný
akční plán 2014+ v Ústeckém kraji.
Výstupy projektu budou rovněž podkladem pro práci Paktu zaměstnanosti v Ústeckém kraji a cílené
pomoci vybrané cílové skupině v Ústeckém kraji v dalším období.
Projekt je realizován po dobu 14 měsíců od 1. 9. 2014 do 30. 10. 2015.
Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s handicapy ve formě zdravotního postižení,
péče o dítě do 15 let a péče o osobu blízkou. Uchazeči o zaměstnání nesmí však být v evidenci úřadu
práce po dobu delší než 6 měsíců, tj. projekt je zaměřený na krátkodobě nezaměstnané uchazeče o
zaměstnání.
Geografické vymezení cílové skupiny je dáno okresy Chomutov, Most a Teplice.
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Kontakty:
Příjemce

Ústecký kraj
Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Partner 1

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad
Labem
Dvořákova 1609/18, Ústí nad Labem
WomenNet o.s.
Smetanova 483, Litvínov

Partner 2

Partner 3

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
Revoluční 22, Chomutov
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web: www.kr-ustecky.cz
email: bartipanova.z@kr-ustecky.cz
tel. 475 657 470
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk
email: Jaroslav.kunc@ul.mpsv.cz
tel. 950 171 450
web: www.womenet.cz
email: koordinator@womenet.cz
tel. 723 854 929
web: www.edost.cz
email: edost@edost.cz
tel. 474 628 347

Úvod
Soutěž „Ocenění nejlepších zástupců cílové skupiny“ je určena pro účastníky projektu Handicap nám
nevadí, tj. uchazeče a zájemce o zaměstnání s handicapem ve formě zdravotního postižení, péče o
dítě do 15 let a péče o osobu blízkou, kteří nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6
měsíců.
Metodik a koordinátor „Ocenění nejlepších zástupců CS“ ve spolupráci s ostatními členy realizačního
týmu a ve spolupráci s externími subjekty (zaměstnavateli a agenturou práce) připravil metodiku
soutěže. Metodika hodnotí cestu účastníků projektovými aktivitami od vstupu do projektu přes
motivační a aktivizační kurz, zvyšování kvalifikace (PC dovednosti, specifické dovednosti) až po získání
udržitelného zaměstnání.

Princip hodnocení účastníků
Úspěšnými účastníky soutěže budou všichni zástupci cílové skupiny, kteří ukončí projektové aktivity
některým ze způsobů, který zvyšuje jejich aktivní zapojení na trh práce a do společnosti. Jedná se o:
•
•
•

nástup do zaměstnání
návrat do školy
zvýšení kvalifikace

Do hodnocení jsou zahrnuty následující klíčové aktivity:
•
•
•
•
•

KA 01 – Mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových opatření
KA 03 – Pracovní a bilanční diagnostika pro vybrané účastníky projektu
KA 04 – Poradenské a motivační programy vč. vytvoření informačně poradenských center pro
účastníky projektu
KA 05 – Vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro účastníky projektu
KA 06 – Podpora vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání pro
účastníky projektu
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Podrobný popis způsobu hodnocení v rámci aktivit
Mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových opatření (KA 01)
V rámci projektu je připraveno dotazníkové šetření pro zjištění kumulace handicapů (ve formě
zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let nebo péče o osobu blízkou) na trhu práce v Ústeckém
kraji. Zdroje dat budou mimo jiné i řízení rozhovory se zástupci cílové skupiny v projektu.
Dotazníky jsou rozdělené pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a osob pečujících o dítě
do 15 let nebo o osobu blízkou.
Účastníci jsou hodnoceni po provedení řízeného rozhovoru nebo v případě odmítnuté aktivního
zapojení do dotazníkového šetření.
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

Přístup k
dotazníkovému
šetření

Bodová
škála

Popis bodového hodnocení

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Klient/ka odmítl/a účastnit se dotazníkové šetření

2

3

Klient/ka se dotazníkového šetření zúčastnil/a, ale bez většího
zájmu a některé otázky nechtěl/a nebo nebyl/a schopný/á
zodpovědět.
Klient/ka se dotazníkového šetření zúčastnil/a a měl/a aktivní
přístup k vyplnění dotazníku.
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Pracovní a bilanční diagnostika pro vybrané účastníky projektu (KA 03)
Pro vybrané účastníky projektu, kteří chtějí změnit svůj profesní život a směřují k novému
pracovnímu uplatnění na trhu práce, nebo u kterých došlo ke změně priorit a možností v pracovním
životě bude realizována bilanční diagnostika. Ta je prováděna kvalifikovaných psychologem.
Výstupem bilanční diagnostiky je nejen psychologicko-osobnostní profil klienta či klientky, ale také
nabídka pracovních pozic, na něž je účastník vhodný vzhledem ke své osobnosti, povaze a
psychologickému profilu (bez ohledu na předchozí zaměstnání, vzdělání, kvalifikaci či pracovní
zkušenosti).
V opodstatněných případech, kdy účastníci během pracovního života zaujímali různé pracovní pozice,
nejsou ukotveni v jednom odvětví, anebo neví, kam na pracovním trhu chtějí dále směřovat, je u
těchto klientů provedena PDG. Výstupem bude doporučení vhodných pracovních pozic dle
předchozích pracovních zkušeností, kvalifikace či vzdělání.
Účastníci jsou hodnoceni po absolvování pracovní diagnostiky osobním poradcem na základě
podkladů od externího dodavatele či externím expertem dodavatele.
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0

1
Bilanční
diagnostika
2

3
0

1
Pracovní
diagnostika

2

3

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Odmítl/a účastnit bilanční diagnostiky, ačkoliv byl/a vybrán/a
osobním poradcem jako vhodný účastník/vhodná účastnice a
potřeba provedení BDG se jeví jako důležitá pro další posun
účastníka/účastnice
Zúčastnil/a se bilanční diagnostiky, ale bez většího zájmu a pouze
z důvodu, že byl/a vybrán/a osobním poradcem
Aktivní účast na bilanční diagnostice ať už na základě doporučení
osobního poradce nebo na vlastní žádost a měl/a aktivní přístup
během vyplňování testů i při pohovoru s psychologem
Nevím/nedokáži posoudit
Odmítl/a účastnit pracovní diagnostiky, ačkoliv byl/a vybrán/a
osobním poradcem jako vhodný účastník/vhodná účastnice a
potřeba provedení PDG se jeví jako důležitá pro další posun
účastníka/účastnice
Zúčastnil/a se pracovní diagnostiky, ale bez většího zájmu a pouze
z důvodu, že byl/a vybrán/a osobním poradcem
Aktivní účast na pracovní diagnostiky ať už na základě doporučení
osobního poradce nebo na vlastní žádost a měl/a aktivní přístup
během vyplňování testů i při pohovoru s psychologem
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Poradenské a motivační programy vč. vytvoření informačně poradenských center
pro účastníky projektu (KA 04)
V klíčové aktivitě 4 je zahrnuto několik aktivit, v nichž budou účastníci projektu hodnoceni. Jedná se o
– účast klientů v informačně poradenských centrech, individuální poradenství, skupinové poradenství
a motivační a aktivizační kurzy.
INFORMAČNĚ PORADENSKÉ CENTRUM
V rámci projektu jsou pro účastníky zřízena 3 informačně poradenská centra (IPC). Jedno je v Mostě
v pronajatých prostorách na adrese Báňská 287, druhé v Teplicích v budově Mechaniky na adrese
Masarykova 31 a třetí v Chomutově na adrese Revoluční 22.
V informačně poradenských centrech budou účastníci projektu absolvovat schůzky s poradcem
(individuální poradenství), skupinové poradenství a motivační a aktivizační kurzy.
Všechna IPC budou účastníkům projektu k dispozici denně v rozsahu 6 hodin (nejčastěji od 8,00 do
14,00). Po zbylé 2 hodiny bude osobní poradce zajišťovat administrativu spojenou s realizací projektu
a činností IPC a připravovat harmonogram dalších aktivit v projektu.
IPC zajišťují:
1. Technickou asistenci účastníkům projektu - vyřizování osobní agendy spojené s přípravou na
zaměstnání (telefonáty zaměstnavatelům, psaní, tisk a kopírování životopisů, motivačních dopisů aj.)
2. Sociální, právní, finanční i pracovní poradenství – individuální i skupinové
3. Vzdělávací a motivační aktivity cílové skupiny
Účastníci jsou hodnoceni v půlročních intervalech (dle záznamů osobního poradce či dalších poradců
pro specifické oblasti poradenství) nebo dříve např. z důvodu ukončení účasti v projektu.
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

IPC –
docházka a
aktivní přístup

Bodová
škála

Popis bodového hodnocení

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Do IPC nechodí ani na domluvené schůzky s osobním poradcem

2
3
4

Do IPC dochází pouze na domluvené schůzky s osobním poradcem
a zůstává pouze po dobu poradenství
Do IPC dochází pouze na domluvené schůzky s osobním poradcem,
ale zůstává a aktivně IPC využívá i po schůzce
Do IPC dochází i mimo domluvené schůzky s osobním poradcem a
aktivně využívá služeb IPC
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Individuální poradenství pomáhá zvyšovat motivaci a aktivizaci cílových skupin ve vztahu k hledání si
zaměstnání a schopnosti navazovat kontakt se zaměstnavateli stejně jak nutnost řešení problémů
v souvisejících oblastech (rodina, sociální systém, finance, atd.). Poradenství má povahu osobních
schůzek (face-to-face) a on-line poradenství prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo
komunikačního programu Skype s průběžným kontaktem poradce s jednotlivými klienty v intenzitě
min. jednou za 14 dní. Předmětem těchto setkání je jednak výměna informací, tj. sběr co největšího
množství údajů o klientovi, které jsou relevantní při zprostředkování zaměstnání a dále jsou klienti na
těchto schůzkách směřováni na volná místa, k nimž se sami nedostanou vinou nejrůznějších bariér
(obava obrátit se na zaměstnavatele, malá možnost přístupu k nabídkám na internetu, v tisku atd.).
Během poradenství účastníci mohou využívat i sociální, právní, finanční či pracovní poradenství.
Aktivita probíhá v IPC v Chomutově, Mostě a Teplicích a průběžně on-line na Facebooku nebo
prostřednictvím programu Skype a je úzce spojena s hodnocením účasti v Informačně poradenském
centru (IPC).
Účastníci jsou hodnoceni průběžně v půlročních intervalech nebo dříve z důvodu ukončení účasti
v projektu (budou využito záznamů osobního poradce či dalších poradců pro specifické oblasti
poradenství).
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0
1

2

Docházka

3

4

5

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Nechodí na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
se, nekomunikuje s osobním poradcem, neplní si projektové
aktivity
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
neúčast, chodí pozdě, hledá výmluvy a nevyužívá on-line
poradenství, ačkoliv má aktivní účet na síti Facebook nebo skype,
který často využívá
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
neúčast, chodí pozdě, hledá výmluvy a nevyužívá on-line
poradenství, protože nemá přístup na PC nebo nemá zřízený účet
na síti Facebook nebo skype
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, omlouvá
neúčast, má faktické důvody neúčasti, nechodí pozdě a nevyužívá
on-line poradenství, ačkoliv má aktivní účet na síti Facebook nebo
skype, který často využívá
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, omlouvá
neúčast, má faktické důvody neúčasti, nechodí pozdě a využívá
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online poradenství (případně nevyužívá on-line poradenství,
protože nemá přístup na PC nebo nemá zřízený účet na síti
Facebook nebo skype)
0
1

Dosavadní
ochota k práci

2

3

4

Kvalifikace

Dlouhodobě nepracuje, nechce pracovat, odmítá dojíždět mimo
místo svého bydliště
Dlouhodobě nepracuje, pracovat by chtěl/a pouze za dobrých
podmínek (jen když se to hodně vyplatí), nechce dojíždět mimo
své bydliště
Občasně pracuje, spíše kratší pracovní poměry, je
ochoten/ochotna dojíždět v rámci okresu bydliště
V minulosti většinou pracoval/a, pracovat chce dále, k ukončení
pracovního poměru byl reálný důvod ("nezavinil si to sám"), je
ochoten/ochotna dojíždět v okrese bydliště i do přilehlých okresů

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

V minulosti nekvalifikované pozice

2
3
4
0

1

Schopnost
sebereflexe

Nevím/nedokáži posoudit

2

3

4
5

Pozice základní kvalifikace (pomocná kuchařka, pomocný dělník,
pásová výroba apod.)
Kvalifikovaná pozice (mistr, odborné profese, řemeslník, řidič,
prodavač, vedoucí pozice)
Vysoce kvalifikovaná pozice (svářeč s kvalifikací, nástrojař, CNC
obráběč)
Nevím/nedokáži posoudit
Nemá reálnou představu o sobě, výrazně přeceňuje nebo
podceňuje své schopnosti, chyba je vždy na druhé straně,
představa o práci je mimo jeho/její možnosti, kvalifikaci a
zkušenosti
Nemá reálnou představu o sobě a svých možnostech, umí uznat i
svou chybu, když je to zřejmé, představa o práci je mimo jeho/její
možnosti, kvalifikaci a zkušenosti
Má jistou míru sebereflexe, okolí vnímá spíše negativně,
představa o případném zaměstnání má reálný základ, ale je
naivní, umí uznat svou chybu
Má reálnou sebereflexi, umí uznat chybu, chce se dále rozvíjet, je
do jisté míry naivní, přístup k zaměstnání a okolí je neutrální
Má reálnou sebereflexi, umí uznat chybu, chce se dále rozvíjet,
přístup k práci a okolí je pozitivní
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SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ
Skupinové poradenství probíhá formou pravidelných pracovních klubů. Bude se jednat o setkání
vybraných účastníků projektu se stejnými handicapy ze všech 3 okresů na 1 místě. Během
poradenství dojde k výměně zkušeností účastníků z různých regionů, informací a networkingu mezi
účastníky projektu.
Frekvence pracovních klubů a skupinového poradenství bude cca 1x za 2 měsíce.
Aktivita probíhá v IPC v Chomutově, Mostě a Teplicích.
Účastníci jsou hodnoceni po ukončení každého skupinového poradenství.
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

Docházka

Aktivní přístup

Bodová
škála

Popis bodového hodnocení

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezúčastnil/a se, ačkoliv byla/a pozvána/a

2

Účastnil/a se, hledal/a však výmluvy, chodí pozdě

3

Účastnil/ se, bez výmluv, přišel/přišla včas

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší, s ostatními nespolupracuje

2

Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší

3
4

5

Občas se zapojí, v tématech, která ho/ji zajímají, zapojuje se i sám,
poslouchá
Je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá, spolupracuje s ostatními
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím, spolupracuje s ostatními a je přirozeným
lídrem
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MOTIVAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ KURZ
Povinnou aktivitou pro všechny účastníky projektu je absolvování motivačního a aktivizačního kurzu
(MAK). Ten je na míru uzpůsoben cílové skupině osob s handicapem na trhu práce ve formě
zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let a péče o osobu blízkou.
MAK je rozdělen na 3 části:
1. část: Sociálně komunikační dovednosti
2. část: Pracovně právní minimum
3. část: Funkční, finanční a spotřebitelská gramotnost
Účastníci jsou hodnoceni po ukončení MAK lektorem.
Hodnocení účastníků:
Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Účast menší než 20 %, neomlouvá se, hledá výmluvy, chodí pozdě

2
Docházka

3
4
5

Aktivní přístup

Popis bodového hodnocení

Účast 20 % - 40 %, většinou se neomlouvá, hledá výmluvy, chodí
pozdě
Účast 40 % - 60 %, převážně se omlouvá a má převážně reálné
důvody, většinou chodí včas
Účast 80 % - 85 %, převážně se omlouvá a má faktické důvody, 1x
pozdní příchod
Účast větší než 85 %, vždy se omlouvá a má faktické důvody,
nechodí pozdě

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší

2

Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší

3
4
5

Občas se zapojí, v tématech, která ho/ji zajímají, zapojuje se i sám,
při vyvolání odpoví vždy, poslouchá
je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím
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Vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro účastníky projektu (KA 05)
Pro zvýšení nebo změnu kvalifikace účastníků dle potřeb trhu práce a klientů se uskuteční
rekvalifikační a kvalifikační kurzy.
Na základě individuálních pohovorů a výsledků pracovní a bilanční diagnostiky osobní poradce
klientům doporučí absolvování odpovídajícího kurzu, který by nejlépe vyhovoval jejich osobnostnímu
a pracovnímu potenciálu a nejlépe jim umožnil návrat na trh práce a nalezení udržitelného
zaměstnání. Jedná se pouze o doporučení a je tudíž na klientově svobodné vůli, jaký kurzu a zda
nějaký zvolí.
V případě kurzů obsluhy osobního počítače dochází absolvováním těchto kurzů například ke změně či
optimalizaci IT/PC kvalifikace účastníků tak, že lépe odpovídá současným požadavkům
zaměstnavatelů. Cílem těchto kurzů je zvýšení počítačové gramotnosti účastníků projektu, jako
jednoho ze základních a všeobecných předpokladů úspěšné integrace na trh práce.
Účastníci mohou zvolit libovolný počet kurzů a po ukončení kurzu jsou tolikrát hodnoceni lektorem,
kolika kurzů se zúčastní, neboť každým kurzem zvyšují svou kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce
včetně snížení sociálního vyloučení.
Hodnocení účastníků (po každém absolvovaném kurzu):
Sledovaný
Bodová
Popis bodového hodnocení
Parametr
škála

Docházka

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Účast menší než 20 %, neomlouvá se, hledá výmluvy, chodí pozdě

2

Účast 20 % - 40 %, hledá výmluvy, chodí pozdě

3
4
5

Aktivní přístup

Účast 40 % - 60 %, převážně se omlouvá a má převážně reálné
důvody, většinou chodí včas
Účast 80 % - 85 %, převážně se omlouvá a má faktické důvody, 1x
pozdní příchod
Účast větší než 85 %, vždy se omlouvá a má faktické důvody,
nechodí pozdě

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší

2

Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší

3
4
5

Občas se zapojí, v tématech, která ho zajímají, se zapojuje sám, při
vyvolání odpoví vždy, poslouchá
Je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím
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Podpora vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání pro
účastníky projektu (KA 06)
Zprostředkování zaměstnání je hlavním smyslem projektu a směřují k němu veškeré projektové
aktivity. Jedná se o vyhledávání zaměstnání pro účastníky projektu, vyhledávání zaměstnanců pro
zaměstnavatele, ale také o poskytování poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních
příležitostí na straně jedné a na straně druhé i aktivity klientů v oblasti vyhledávání zaměstnání a
komunikace s potenciálními zaměstnavateli.
Účastníci mohou využít získání dotace pro svého zaměstnavatele na vytvoření nového pracovního
místa nebo udržení pracovního místa.
Poradce ve spolupráci s pracovníkem agentury práce hodnotí klienty zejména z hlediska jejich
aktivního přístupu k vyhledávání zaměstnání a odpovědného přístupu v zaměstnání. Hodnocení bude
probíhat v půlročních intervalech nebo po účasti ve výběrovém řízení případně po nástupu do
zaměstnání.
Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0

1

2
Přístup
k vyhledávání
zaměstnání

3

4

Odpovědnost v
zaměstnání

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Nemá zájem pracovat a ani ho nepředstírá, veškeré nabídky
zaměstnání úměrné kvalifikaci odmítá bez důvodu, na výběrová
řízení se nedostavuje, neomlouvá se, hledá výmluvy, zcela
neaktivní přístup k hledání zaměstnání
Předstírá zájem o práci, ale pracovat spíše nechce z důvodu
exekucí, dávek, atd., hledá výmluvy, na výběrová řízení buď
nepřijde, ale omluví se nebo chodí pozdě, neaktivní přístup
k hledání zaměstnání
Má zájem pracovat, na výběrová řízení zajištěná osobním
poradcem dochází nebo se omluví dopředu, nabídky práce
neodmítá, ale má nereálné představy (plat, dojíždění, pracovní
doba), neaktivní přístup k hledání zaměstnání
Má zájem pracovat, na výběrová řízení dochází nebo se
dopředu omluví, má reálné představy o budoucím zaměstnání
vzhledem ke své kvalifikaci, má aktivní přístup k zaměstnání
(sám vyhledává pracovní nabídky a komunikuje se
zaměstnavateli)

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Do zaměstnání nenastoupí, bez omluvy, se zaměstnavatelem
nekomunikuje nebo pouze minimálně

2

Do zaměstnání nastoupí po urgencích zaměstnavatele a s
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3

4

velkou podporou a hlídáním poradce, v práci si neplní pracovní
povinnosti, práce ho nezajímá
Do zaměstnání nastoupí, komunikuje se zaměstnavatelem i
poradcem, v práci se snaží plnit pracovní povinnosti, práce ho
nebaví, ztrácí postupně motivaci i odpovědný přístup k
zaměstnání
Do zaměstnání nastoupí, komunikuje se zaměstnavatelem i
poradcem, v práci si plní pracovní povinnosti, práce ho baví,
snaží se na sobě pracovat a vzdělávat se, postupně neztrácí
motivaci ani odpovědný přístup k zaměstnání, práce si váží
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Shrnutí
Účastníci projektu jsou v průběhu realizace projektu „Handicap nám nevadí“ hodnoceni dle výše
uvedených kritérií. Čím více a aktivněji účastník k projektovým aktivitám přistupuje, tím více bodů
může získat.
Posledním kritériem hodnocení bude subjektivní pohled osobního poradce na jednotlivé klienty, kdy
je bude bodovat na konci projektu na stupnici 1-10. Osobní poradce je tím, kdo s účastníky denně
komunikoval a může zhodnotit jejich celkový postup a zlepšení nejen v rámci projektových aktivit, ale
jejich životní posun celkově.
Každý klient na konci projektu bude mít přílohou Individuálního projektového plánu jednotlivá
hodnocení za výše uvedené aktivity, které v rámci projektu absolvoval. V posledním období realizace
projektu budou body sečteny a ti nejlepší z klientů se zúčastní slavnostního večera, kde za účasti
zástupců Ústeckého kraje, zaměstnavatelů i realizačního týmu budou oceněni.
Soutěž je motivačním nástrojem pro cílovou skupinu osob s handicapem na trhu práce, která často na
svůj život rezignovala, a život ze sociálních dávek jí vyhovuje. Tomu chce projekt a jeho aktivity
zabránit.

Shrnutí základních údajů o projektu a o počtu zapojených osob do jednotlivých projektových
aktivit:
Parametr
Počet zapojených osob
Počet osob zapojených do mapování
handicapů
Počet osob na pracovní diagnostice
Počet osob na bilanční diagnostice
Počet osob v individuálním poradenství
Počet osob zapojených do skupinového
poradenství
Počet osob v motivačním a aktivizačním
kurzu
Počet osob na rekvalifikaci nebo vzdělávacích
kurzech
Počet osob zaměstnaných na dotovaných
pracovních místech
Počet osob zaměstnaných na nedotovaných
pracovních místech

Počet
Chomutov
30

Most
30

Teplice
30

CELKEM
90

30

30

30

90

20
8
30

20
8
30

20
8
30

60
24
90

30

30

30

90

30

30

30

90

14

13

13

40

7

7

7

21

2

2

1

5

Pozn. Jedná se o počty minimální, reálné počty budou upřesněny v průběhu realizace projektu dle skutečných
požadavků a možností účastníků projektu. Šedivě podbarvené buňky jsou pouze odhady počtu v jednotlivých
okresech.
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Přílohy
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 01 MAPOVÁNÍ HANDICAPŮ CÍLOVÉ
SKUPINY A NAVRŽENÍ SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ

Jméno a příjmení:
Datum hodnocení:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.

Sledovaný
Parametr

Přístup k
dotazníkovému
šetření

Bodová
škála

Popis bodového hodnocení

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Klient/ka odmítl/a účastnit se dotazníkové šetření

2

3

Klient/ka se dotazníkového šetření zúčastnil/a, ale bez většího
zájmu a některé otázky nechtěl/a nebo nebyl/a schopný/á
zodpovědět.
Klient/ka se dotazníkového šetření zúčastnil/a a měl/a aktivní
přístup k vyplnění dotazníku.

V ……………………………. dne ……………………….

Jméno: ………………………………

Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 03 PRACOVNÍ A BILANČNÍ DIAGNOSTIKA
PRO VYBRANÉ ÚČASTNÍKY PROJEKTU

Jméno a příjmení:
Diagnostika:
Termín realizace:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.
Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0

1
Bilanční
diagnostika
2

3

0

1
Pracovní
diagnostika
2

3

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Odmítl/a účastnit bilanční diagnostiky, ačkoliv byl/a vybrán/a
osobním poradcem jako vhodný účastník/vhodná účastnice a
potřeba provedení BDG se jeví jako důležitá pro další posun
účastníka/účastnice
Zúčastnil/a se bilanční diagnostiky, ale bez většího zájmu a pouze
z důvodu, že byl/a vybrán/a osobním poradcem
Aktivní účast na bilanční diagnostice ať už na základě doporučení
osobního poradce nebo na vlastní žádost a měl/a aktivní přístup
během vyplňování testů i při pohovoru s psychologem
Nevím/nedokáži posoudit
Odmítl/a účastnit pracovní diagnostiky, ačkoliv byl/a vybrán/a
osobním poradcem jako vhodný účastník/vhodná účastnice a
potřeba provedení PDG se jeví jako důležitá pro další posun
účastníka/účastnice
Zúčastnil/a se pracovní diagnostiky, ale bez většího zájmu a pouze
z důvodu, že byl/a vybrán/a osobním poradcem
Aktivní účast na pracovní diagnostiky ať už na základě doporučení
osobního poradce nebo na vlastní žádost a měl/a aktivní přístup
během vyplňování testů i při pohovoru s psychologem

V ……………………………. dne ……………………….
Jméno: ………………………………
Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 04 PORADENSKÉ A MOTIVAČNÍ
PROGRAMY VČ. VYTVOŘENÍ INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH CENTER PRO
ÚČASTNÍKY PROJEKTU
INFORMAČNĚ PORADENSKÉ CENTRUM

Jméno a příjmení:
Období hodnocení:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.
Sledovaný
Parametr

IPC –
docházka a
aktivní přístup

Bodová
škála

Popis bodového hodnocení

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Do IPC nechodí ani na domluvené schůzky s osobním poradcem

2
3
4

Do IPC dochází pouze na domluvené schůzky s osobním poradcem
a zůstává pouze po dobu poradenství
Do IPC dochází pouze na domluvené schůzky s osobním poradcem,
ale zůstává a aktivně IPC využívá i po schůzce
Do IPC dochází i mimo domluvené schůzky s osobním poradcem a
aktivně využívá služeb IPC

V ……………………………. dne ……………………….

Jméno: ………………………………

Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 04 PORADENSKÉ A MOTIVAČNÍ
PROGRAMY VČ. VYTVOŘENÍ INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH CENTER PRO
ÚČASTNÍKY PROJEKTU
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jméno a příjmení:
Období hodnocení:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.

Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0
1

2

3
Docházka

4

5

Dosavadní
ochota k práci

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Nechodí na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
se, nekomunikuje s osobním poradcem, neplní si projektové
aktivity
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
neúčast, chodí pozdě, hledá výmluvy a nevyužívá on-line
poradenství, ačkoliv má aktivní účet na síti Facebook nebo skype,
který často využívá
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, neomlouvá
neúčast, chodí pozdě, hledá výmluvy a nevyužívá on-line
poradenství, protože nemá přístup na PC nebo nemá zřízený účet
na síti Facebook nebo skype
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, omlouvá
neúčast, má faktické důvody neúčasti, nechodí pozdě a nevyužívá
on-line poradenství, ačkoliv má aktivní účet na síti Facebook nebo
skype, který často využívá
Dochází na domluvené schůzky s osobním poradcem, omlouvá
neúčast, má faktické důvody neúčasti, nechodí pozdě a využívá
online poradenství (případně nevyužívá on-line poradenství,
protože nemá přístup na PC nebo nemá zřízený účet na síti
Facebook nebo skype)

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Dlouhodobě nepracuje, nechce pracovat, odmítá dojíždět mimo
místo svého bydliště
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2

3

4

Kvalifikace

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

V minulosti nekvalifikované pozice

2
3
4
0

1

Schopnost
sebereflexe

Dlouhodobě nepracuje, pracovat by chtěl/a pouze za dobrých
podmínek (jen když se to hodně vyplatí), nechce dojíždět mimo
své bydliště
Občasně pracuje, spíše kratší pracovní poměry, je
ochoten/ochotna dojíždět v rámci okresu bydliště
V minulosti většinou pracoval/a, pracovat chce dále, k ukončení
pracovního poměru byl reálný důvod ("nezavinil si to sám"), je
ochoten/ochotna dojíždět v okrese bydliště i do přilehlých okresů

2

3

4
5

Pozice základní kvalifikace (pomocná kuchařka, pomocný dělník,
pásová výroba apod.)
Kvalifikovaná pozice (mistr, odborné profese, řemeslník, řidič,
prodavač, vedoucí pozice)
Vysoce kvalifikovaná pozice (svářeč s kvalifikací, nástrojař, CNC
obráběč)
Nevím/nedokáži posoudit
Nemá reálnou představu o sobě, výrazně přeceňuje nebo
podceňuje své schopnosti, chyba je vždy na druhé straně,
představa o práci je mimo jeho/její možnosti, kvalifikaci a
zkušenosti
Nemá reálnou představu o sobě a svých možnostech, umí uznat i
svou chybu, když je to zřejmé, představa o práci je mimo jeho/její
možnosti, kvalifikaci a zkušenosti
Má jistou míru sebereflexe, okolí vnímá spíše negativně,
představa o případném zaměstnání má reálný základ, ale je
naivní, umí uznat svou chybu
Má reálnou sebereflexi, umí uznat chybu, chce se dále rozvíjet, je
do jisté míry naivní, přístup k zaměstnání a okolí je neutrální
Má reálnou sebereflexi, umí uznat chybu, chce se dále rozvíjet,
přístup k práci a okolí je pozitivní

V ……………………………. dne ……………………….

Jméno: ………………………………

Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 04 PORADENSKÉ A MOTIVAČNÍ
PROGRAMY VČ. VYTVOŘENÍ INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH CENTER PRO
ÚČASTNÍKY PROJEKTU
SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Jméno a příjmení:
Období hodnocení:
Oblast skupinového poradenství:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.
Sledovaný
Bodová
Popis bodového hodnocení
Parametr
škála

Docházka

Aktivní přístup

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezúčastnil/a se, ačkoliv byla/a pozvána/a

2

Účastnil/a se, hledal/a však výmluvy, chodí pozdě

3

Účastnil/ se, bez výmluv, přišel/přišla včas

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší, s ostatními nespolupracuje

2

Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší

3
4

5

Občas se zapojí, v tématech, která ho/ji zajímají, zapojuje se i sám,
poslouchá
Je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá, spolupracuje s ostatními
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím, spolupracuje s ostatními a je přirozeným
lídrem

V ……………………………. dne ……………………….
Jméno: ………………………………
Podpis:

23

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 04 PORADENSKÉ A MOTIVAČNÍ
PROGRAMY VČ. VYTVOŘENÍ INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH CENTER PRO
ÚČASTNÍKY PROJEKTU
MOTIVAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ KURZ

Jméno a příjmení:
Termín realizace:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.
Sledovaný
Bodová
Popis bodového hodnocení
Parametr
škála
0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Účast menší než 20 %, neomlouvá se, hledá výmluvy, chodí pozdě

2
Docházka

3
4
5

Aktivní přístup

Účast 20 % - 40 %, většinou se neomlouvá, hledá výmluvy, chodí
pozdě
Účast 40 % - 60 %, převážně se omlouvá a má převážně reálné
důvody, většinou chodí včas
Účast 80 % - 85 %, převážně se omlouvá a má faktické důvody, 1x
pozdní příchod
Účast větší než 85 %, vždy se omlouvá a má faktické důvody,
nechodí pozdě

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší

2

Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší

3
4
5

Občas se zapojí, v tématech, která ho/ji zajímají, zapojuje se i sám,
při vyvolání odpoví vždy, poslouchá
Je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím

V ……………………………. dne ……………………….
Jméno: ………………………………
Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 05 VZDĚLÁVACÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU

Jméno a příjmení:
Název kurzu:
Termín realizace:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.
Sledovaný
Bodová
Popis bodového hodnocení
Parametr
škála

Docházka

0

Nevím/nedokáži posoudit

1

Účast menší než 20 %, neomlouvá se, hledá výmluvy, chodí pozdě

2

Účast 20 % - 40 %, hledá výmluvy, chodí pozdě

3
4
5
0
1
2

Aktivní přístup

3
4
5

Účast 40 % - 60 %, převážně se omlouvá a má převážně reálné
důvody, většinou chodí včas
Účast 80 % - 85 %, převážně se omlouvá a má faktické důvody, 1x
pozdní příchod
Účast větší než 85 %, vždy se omlouvá a má faktické důvody,
nechodí pozdě
Nevím/nedokáži posoudit
Nezapojuje se, na otázky odpovídá "nevím", dává najevo, že ho to
nezajímá a nebaví, ruší
Zřídka se zapojí, sám se nezapojí, pouze na vyvolání, neruší
Občas se zapojí, v tématech, která ho zajímají, se zapojuje sám, při
vyvolání odpoví vždy, poslouchá
je převážně aktivní posluchač, zapojuje se v diskuzích a odpovídá
věcně, poslouchá
Je aktivní posluchač, vyvolává diskuze, zajímá ho většina témat,
poslouchá se zaujetím

V ……………………………. dne ……………………….
Jméno: ………………………………
Podpis:
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HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA PROJEKTU – KA 06 PODPORA VYTVÁŘENÍ NOVÝCH
PRACOVNÍCH MÍST A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU

Jméno a příjmení:
Akce:
Termín realizace:

Hodnocení uchazeče:
Zakroužkujte u každého sledovaného parametru odpovídající hodnotu bodů.

Sledovaný
Parametr

Bodová
škála
0

1

2
Přístup
k vyhledávání
zaměstnání

3

4

0
Odpovědnost v
zaměstnání

1

2

Popis bodového hodnocení
Nevím/nedokáži posoudit
Nemá zájem pracovat a ani ho nepředstírá, veškeré nabídky
zaměstnání úměrné kvalifikaci odmítá bez důvodu, na výběrová
řízení se nedostavuje, neomlouvá se, hledá výmluvy, zcela
neaktivní přístup k hledání zaměstnání
Předstírá zájem o práci, ale pracovat spíše nechce z důvodu
exekucí, dávek, atd., hledá výmluvy, na výběrová řízení buď
nepřijde, ale omluví se nebo chodí pozdě, neaktivní přístup
k hledání zaměstnání
Má zájem pracovat, na výběrová řízení zajištěná osobním
poradcem dochází nebo se omluví dopředu, nabídky práce
neodmítá, ale má nereálné představy (plat, dojíždění, pracovní
doba), neaktivní přístup k hledání zaměstnání
Má zájem pracovat, na výběrová řízení dochází nebo se
dopředu omluví, má reálné představy o budoucím zaměstnání
vzhledem ke své kvalifikaci, má aktivní přístup k zaměstnání
(sám vyhledává pracovní nabídky a komunikuje se
zaměstnavateli)
Nevím/nedokáži posoudit
Do zaměstnání nenastoupí, bez omluvy, se zaměstnavatelem
nekomunikuje nebo pouze minimálně
Do zaměstnání nastoupí po urgencích zaměstnavatele a s
velkou podporou a hlídáním poradce, v práci si neplní pracovní
povinnosti, práce ho nezajímá
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3

4

Do zaměstnání nastoupí, komunikuje se zaměstnavatelem i
poradcem, v práci se snaží plnit pracovní povinnosti, práce ho
nebaví, ztrácí postupně motivaci i odpovědný přístup k
zaměstnání
Do zaměstnání nastoupí, komunikuje se zaměstnavatelem i
poradcem, v práci si plní pracovní povinnosti, práce ho baví,
snaží se na sobě pracovat a vzdělávat se, postupně neztrácí
motivaci ani odpovědný přístup k zaměstnání, práce si váží

V ……………………………. dne ……………………….

Jméno: ………………………………

Podpis:

27

