SHRNUJÍCÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
Název projektu:

Nekončíme v padesáti

Registrační číslo:

CZ.1.04/2.1.01/D8.00071

Doba realizace:

1. 9. 2014 – 31. 10. 2015

Rozpočet projektu:

4 667 793,02 Kč

Projekt „Nekončíme v padesáti“ byl realizován od září 2014 do října 2015. Projekt se zaměřil na
podporu a zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce v regionu Karvinska, osob nad
50 let věku. Uchazečům a zájemcům o zaměstnání z regionu Karvinska nabídl komplexní balík služeb
nezbytných pro úspěšnou integraci na trh práce. Všichni účastníci projektu se zúčastnili motivačněporadenského programu, na který navázalo individuální poradenství zaměřující se na individuální
konzultace a intenzivní práci mezi odborným poradcem a účastníkem projektu v oblastech vhodného
pracovního uplatnění, zvýšení motivace a sebevědomí při vyhledávání pracovních nabídek,
doporučení dalšího vzdělávání v podobě rekvalifikace nebo doporučení profesní bilanční diagnostiky
či zprostředkování zaměstnání. Dalším nástrojem pro zvýšení uplatnění této cílové skupiny na trhu
práce byl finanční příspěvek pro zaměstnavatele na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů
pro nově vytvořené pracovní místo nebo umístění účastníků projektu na volné pracovní místo.
V rámci aktivit projektu byly účastníkům poskytovány doprovodná opatření formou proplácení
cestovného a stravného.
Stručné zhodnocení aktivit projektu:
Klíčová aktivita č. 1: Příprava, organizační zajištění, monitoring a publicita projektu – aktivita
probíhala po celou dobu projektu a zajišťovala organizační zabezpečení všech dalších projektových
aktivit určených pro cílovou skupinu (personální, věcné, organizační a administrativní zabezpečení).
Klíčová aktivita č. 2: Oslovení a výběr účastníků projektu – nejen ve spolupráci s ÚP Karviná, ale také
prostřednictvím propagačních aktivit příjemce byla oslovena cílová skupina obyvatel z regionu
Karvinska a proveden výběr účastníků projektu. Do projektu se zapojilo 97 osob, se kterými byly
uzavřeny dohody o účasti v projektu.
Klíčová aktivita č. 3: Motivačně-poradenský program pro účastníky projektu – v programu získali
účastníci podporu v oblasti sociální, pracovně-právní a finanční gramotnosti. Program se zaměřil na
přípravu a motivaci účastníků uplatnit se na pracovním trhu. Do programu se zapojilo všech 97
účastníků projektu.
Klíčová aktivita č. 4: Individuální poradenství pro účastníky projektu – poradenství navazovalo na
motivačně-poradenský program a podporovalo účastníky projektu při hledání vhodného zaměstnání.
Klíčová aktivita č. 5: Profesní bilanční diagnostika pro účastníky projektu – speciální psychologické
poradenství bylo poskytnuto 20 účastníkům projektu, kterým bylo doporučeno profesní uplatnění, ve
kterém by mohli optimálně využít své pracovní dispozice.

Klíčová aktivita č. 6: Rekvalifikační kurzy s odbornou praxí pro účastníky projektu – do rekvalifikačních
kurzů nastoupilo 41 osob. Úspěšně kurzy ukončilo 39 účastníků projektu. Úspěšní absolventi získali
osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.
Klíčová aktivita č. 7: Monitoring trhu práce, zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst –
po celou dobu realizace projektu byl prováděn pravidelný monitoring trhu práce, oslovování
zaměstnavatelů a sběr informací o volných pracovních místech v regionu. Z celkového počtu 97
účastníků projektu bylo prostřednictvím projektu úspěšně podpořeno 10 osob, které byly umístěny
na nově vytvořené pracovní místo a 21 osob na volné pracovní místo.
Klíčová aktivita č. 8: Doprovodná a podpůrná opatření pro účastníky projektu – účastníkům projektu
byly poskytovány doprovodné aktivity formou přímé podpory – úhrada cestovného, stravné atd.,
které usnadňovaly jejich vstup do projektu a účast na projektových aktivitách.
Publicita projektu:
Publicita projektu byla naplňována dle projektové žádosti a pravidel publicity OP LZZ – inzerce,
samolepky s povinnými logy, propagační předměty, informace na webových stránkách příjemce,
letáky, označení místností, kde se konaly aktivity projektu, semináře, závěrečná konference, atd.
Monitorovací indikátory:
Nastavené monitorovací indikátory projektu byly naplněny.
07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst – 10 pracovních míst
07.41.00 Počet podpořených osob – 97 osob
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – 39 osob
Udržitelnost:
Realizací projektu se zvýšilo další povědomí o naší vzdělávací instituci, která bude i po ukončení
projektu nabízet možnost celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s využitím všech poznatků
a získaných zkušeností. Pro následné pokračování aktivit projektu bude využíváno především
účelových prostředků z národních a regionálních grantů a prostředků strukturálních fondů EU. Škola
má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů a daří se jí připravovat a realizovat projekty
zaměřené na rozvoj lidských zdrojů i zaměstnanost kontinuálně již řadu let. Udržitelnost nově
vytvořených pracovních míst 6 měsíců od data jeho vzniku byla rovněž zabezpečena a zakotvena
v dohodách o poskytnutí mzdových příspěvku se zaměstnavateli.

