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ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 

KUDYKAM II. 

Horní Pomoraví 

za období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020 
 

1. Informace o projektu 

Název projektu: 
KUDY KAM II.  
(program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí 

na území MAS Horní Pomoraví) 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 132/03_16_047/CLLD_16_01_022 

Název výzvy: 2. výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální inkluze I. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 
Realizátor projektu  

(animátor volnočasových aktivit): 
Bc. Pavlína Zachařová, Jan Kouřil, Sabina Buziová 

2. Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce 

Kód státu: CZE - Česká republika 

Název subjektu: Společnost Podané ruce o.p.s. 

IČ: 60557621 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno 

Kontaktní údaje: 

David Dohnal 

Email: dohnal@podaneruce.cz 

Telefon/fax: 545 247 535 

E-mail: info@podaneruce.cz 

3. Anotace projektu 

Projekt je určen sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým mladým lidem 

žijícím na území MAS Horní Pomoraví. V rámci Podporované aktivity jim byl nabídnut komplexní 

inkluzivní program prevence, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí 

zaměřený na komunikaci, mezilidské vztahy, vzdělávání, trh práce, finanční gramotnost, bydlení 

a sociálně patologické jevy založený na názornosti, instrumentálních technikách a zážitkové 

pedagogice. 
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4. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu KUDY KAM II. je přispět k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených 

nebo sociálním vyloučením ohrožených mladých lidí žijících na území MAS Horní Pomoraví. Projekt 

odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích 

životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, 

které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné. 

 

Tento cíl se rozpadá do následujících cílů dílčích:  

 

(KA 1)  

- zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace 

ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Horní Pomoraví 

nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky zejména v městech 

a obcích se sociálně vyloučenou lokalitou a v obcích a městech s vyšším podílem sociálně 

vyloučených obyvatel – původní plán v číslech: 66 kontaktovaných osob z cílové skupiny,  

48 osob vstupujících do projektu. 

(KA 2)  

- vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových 

stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní 

seberealizace, 

- rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat 

na jejich základě budoucnost, 

- zvýšit jejich sebevědomí, 

- posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském 

styku, tak při jednání s institucemi, 

- vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních 

i praktických cílů,  

- nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky,  

- prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního 

bydlení, 

- natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti,  

- posílit u nich respektování zásad "harm reduction" a postupného omezování rizikového chování 

v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.  

 

Provozní informace 

Pondělí (Zábřeh) Administrativa 9:00 – 13:00 Terén 13:00 – 17:00 

Úterý (Zábřeh) Administrativa 9:00 – 13:00 Terén 13:00 – 17:00 

Středa (Hanušovice) Administrativa 8:00 – 12:00 Terén 12:00 – 16:00 

Čtvrtek (Hanušovice) Administrativa 8:00 – 12:00 Terén 12:00 – 16:00 

Pátek (Zábřeh) Administrativa 9:00 – 13:00 Terén 13:00 – 17:00 
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Personální zajištění 

Animátor zajišťuje kompletně přímou práci s účastníky projektu: připravuje plán kontaktování, 

jedná se zástupci obcí, měst, škol a poskytovatelů sociálních služeb, kontaktuje cílovou skupinu a 

vybírá účastníky projektu, připravuje pro každou skupinu účastníků projektu/subkulturu plán prevence, 

motivace a tréninku včetně možných mikro projektů, který s ní poté realizuje a naplňuje, aplikuje 

přitom názorné a instrumentální techniky a metody zážitkové pedagogiky, z důvodů vazby a důvěry 

účastníků projektu provádí i evaluaci. 

Projektový manažer řídí věcnou část projektu, hlídá plnění harmonogramu a cílů, dodržování 

smluvních podmínek a pravidel OPZ, svolává porady realizačního týmu, vypracovává věcnou část 

zprávy o realizaci. 

Finanční manažer řídí finanční stránku projektu, dohlíží na průběžné čerpání a finanční toky, 

vede rozpočet a účet projektu, kontroluje způsobilost výdajů a správnost účetních dokladů, zpracovává 

finanční část zprávy o realizaci včetně žádosti o platbu.  

Účetní vede personální agendu projektu a zúčtovává projektové výdaje do účetního systému 

Společnosti Podané ruce o.p.s.. 

 

 

Spolupráce 

Projekt KudyKam II. spolupracuje se službami v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se 

zejména o tyto služby:  

 

- NZDM v Mohelnici a Zábřehu,  

- Terénní programy na Šumpersku, 

- NZDM v Hanušovicích. 

 

Dále Projekt KudyKam II. spolupracuje s: 

- Městem Hanušovice v čele s panem starostou, 

- ZŠ Hanušovice,  

- Střední školou sociální péče a služeb v Zábřehu, 

- Městským úřadem Šumperk, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence.  
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Aktivity realizované v rámci projektu – obecný obsah a vývoj 

 

Datum Název akce Popis 

1.7.2018 -

25.2.2019 

Mapování terénu, 

oslovování, výběr 

vhodných aktivit 

V začátcích projektu bylo potřeba nejprve zmapovat terén a vybrat 

lokality, ve kterých se objevuje nejvíce potencionálních zájemců 

o projektu. Za tyto lokality byly vybrány především města Zábřeh, 

Hanušovice a pár okolních vesnic (Postřelmov, Ruda nad Moravou).  

V těchto vybraných lokalitách pak mohlo dojít k oslovování cílové 

skupiny, předávání letáčků s informacemi o projektu a k využití 

projektového vybavení k navázání vztahu mezi animátorkou 
a potencionálními účastníky projektu. 

 

Únor-květen 2019 

 

Volnočasové a 

vzdělávací aktivity 

a akce 

V únoru projekt převzala nová animátorka a pro navázání vztahu se 

stávajícími účastníky projektu zvolila především volnočasové 

aktivity. 

V těchto měsících proběhlo například tancování, velikonoční tvoření, 

májový kvíz. Ze vzdělávacích akcí například kvíz o zdravém 

životním stylu, monofobii a bezpečnosti na sociálních sítích.  

 

Červen 2019 

Volnočasové 

aktivity, kvízy, 

dívčí den 

 

V červnu byli účastníci projektu poučeni o bezpečném chování 

o prázdninách prostřednictvím kvízu. Proběhl dívčí den, zaměřený 

na dospívání a jeho projevy. Vytvořili jsme tzv. „věštírnu“, kde jsme 

se s děvčaty bavili na téma budoucnost – na co se těší, netěší a jaké 

jsou jejich představy o životě. 

Červenec 2019 

Zhodnocení 

školního roku, trh 

práce, bydlení 

projektový výlet 

V červenci došlo s vybranými účastníky projektu ke zhodnocení 

školního roku, proběhl kvíz zaměřený na orientaci účastníků na trhu 
práce a v oblasti bydlení. Animátorka také využila spolupráce 

s NZDM v Hanušovicích a půjčila  do terénu koloběžky. 

Proběhl první projektový výlet s přespáním na přehradě Bozeňov. 

Tato volnočasová akce zahrnovala jak zábavu, tak například i nácvik 

finanční gramotnosti a bydlení. 

Aktivity zaměřené na povolání - kvíz na téma MOJE BUDOUCÍ 

POVOLÁNÍ. Součástí bloku byly dále hádanky a pantomima 

k rozšíření povědomí o neznámých profesích. Informace o brigádách 

s cílem motivovat k užitečnému vyplnění volného času formou 

přivýdělku. 

Srpen 2019 Volnočasová akce 

V srpnu se uskutečnila akce s názvem Pevnost Hanušovice 

v H parku. Zúčastnili se jí účastníci projektu ze Zábřehu 
i z Hanušovic. Jednalo se o několik připravených stanovišť s úkoly, 

které účastníci museli splnit a objevit tak skrytý poklad. Cílem akce 

bylo aktivně trávit volný čas, seznámit se s novými lidmi a naučit 

se spolupracovat se svými vrstevníky. 

 

Září 2019 

 

Finanční 

gramotnost 

Aktivita zaměřená na finanční gramotnost: animátorka si připravila 

kartičky, na kterých byly různé položky, které lze zakoupit 

v obchodě. Účastník projektu dostal určitý obnos peněz a mohl 

si vzít tolik věcí, kolik je možné si koupit za daný obnos.  

Diskuze na téma peníze. 

Cílem bloku – získat povědomí o cenách, uvědomit si hodnotu peněz 

a zdůraznit důležitost hospodaření s penězi. 

Říjen-Listopad 

2019 

 

Volnočasové 

aktivity 

Sprejování – účastníci měli možnost ukázat své kreativní schopnosti 

a dovednosti. Dozvěděli se i něco o historii graffiti. 

Halloweenská akce zaměřená na strach účastníků projektu a jeho 
překonávání. 

Prosinec 2019 Vánoční tvoření 
Kreativní vytváření vloček z papíru, povídání si o Vánocích 

a svátcích, vytváření nepečeného cukroví a sledování pohádek. 
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Leden 2020 
Závislosti, vaření, 

hygiena 

Drogy a závislost na nich - řekli jsme si, jaké existují druhy drog, 

jak mohou působit na psychiku člověka, jak drogy ovlivní zdraví, 

celkovou vizáž a pohled na svět. 

Výroba palačinek – tato volnočasová akce pomohla účastníkům 

uvědomit si, na kolik jsou samostatní. 

Hygiena, péče o zdravý chrup – účastníci měli možnost dozvědět 

se více o správné hygieně. Součástí byla i křížovka a pracovní sešit 

s otázkami k vypracování. Cílem této akce bylo podání co nejvíce 

informací účastníkům o zubní hygieně, aby získali povědomí o tom, 
proč je důležité ji dodržovat. 

Plánování 2. projektového výletu s přespáním v Zábřehu. 

Únor 2020 

2. výlet, 

tělocvična, tvořivá 

činnost 

2. projektový výlet – tento výlet začal na klubu v Zábřehu 

volnočasovou akcí se stanovišti s názvem Zábřežský bludišťák. 

Dále následovala procházka po Zábřehu, které podpořila pobyt 

účastníků na čerstvém vzduchu. Také jim byl přidělen rozpočet 

na nákup večeře a snídaně, který museli vzájemnou spoluprací dobře 

využít.  Součástí výletu bylo i uvaření večeře společnými silami. 

V tomto měsíci animátorka domluvila návštěvy tělocvičny, 

kde budou probíhat různé sportovní aktivity. 

Výroba Valentýnek – tato aktivita pomohla ke sblížení účastníků 

projektu a zároveň zlepšila komunikaci mezi nimi. Její součástí byla 
i konverzace na téma mezilidských vztahů a vztahů mezi vrstevníky 

a partnery. 

Březen, duben 

2020 
Online projekt 

V tomto měsíci se veškerá aktivita projektu přesunula do online 

prostředí kvůli rozhodnutí vlády o omezení volného pohybu osob 

a uzavření všech nízkoprahových zařízení.  

Proběhla soutěž o nejhezčí roušku – podpora kreativity a zdravé 

soutěživosti mezi účastníky projektu. 

Další volnočasové akce: výroba maňáska z ponožky, pečení, 

velikonoční barvení vajíček, tvorba komiksu, hledání brigády, online 

hry, kvíz na finanční gramotnost. 

Na konci dubna odchází stávající animátorka projektu na mateřskou 

dovolenou. 

Květen 2020 

Online projekt 

Finanční 

gramotnost 

V tomto měsíci nastoupil nový animátor projektu Jan Kouřil 

z Hanušovic. V průběhu měsíce května probíhal monitoring daných 
lokalit.  V důsledku přetrvávající krize -  koronaviru COVID-19 

animátor dále využíval sociální sítě, kde účastníkům projektu 

vytvářel ankety na témata finanční gramotnost či logické myšleni. 

V tomto měsíci se animátor sešel se zástupci města, projektovou 

manažerkou a starostou města Hanušovice, kde byla řešena 

spolupráce v období krize. 

Červen 2020 

Online projekt 

Oznámení konce 

projektu 

Volnočasové 

aktivity 

Fotbalový turnaj 

Animátor nadále využíval sociální sítě a hledal nové komunikační 

prostředky. Z toho důvodu byl založen profil na instagramu, 

kde animátor mohl vytvářet ankety s více možnostmi. Zde pak 

účastník musel z pěti odpovědí najít tu správnou. Dále animátor 

oznámil účastníkům, že se bude konat fotbalový turnaj s místem 

konání v Mohelnici. Turnaj byl uskutečněn ve spolupráci s NZDM 
Hanušovice, NZDM Zábřeh, NZDM Mohelnice a s nízkoprahovým 

zařízeni Rachot ze Šumperka. Dále byly animátorem poskytovány 

informace o blížícím se ukončení projektu Kudy kam II. Animátor 

se i v tomto měsíci sešel se starostou, projektovou manažerkou 

a ředitelem základní školy v Hanušovicích. Na společném jednání  

poskytnul informace o průběhu a ukončení projektu a prezentoval, 

jakých cílů bylo za dobu fungování projektu dosaženo 
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Vývoj a výkony projektu 

Projekt začal fungovat 1. 7. 2018 s první animátorkou Sabinou Buziovou. Její hlavní činností byl 

především monitoring lokalit, ve kterých se cílová skupina vyskytuje nejvíce. Nakonec byly vybrány 

města Zábřeh a Hanušovice a přilehlé vesnice (Postřelmov, Ruda nad Moravou,..), kam animátorka 

dojížděla a kontaktovala potencionální účastníky projektu. Ke kontaktu využívala různé projektové 

vybavení a pomáhala jim vyplňovat volný čas různými aktivitami.  

V únoru 2019 došlo ke změně animátorky, kterou se stala Bc. Pavlína Zachařová. Pro navázání 

vztahu se stávajícími účastníky projektu zvolila především volnočasové aktivity a akce (tancování, 

tvoření, kvízy, sportovní aktivity). 

V průběhu roku probíhaly i aktivity na téma trh práce (různé kvízy, hledání brigád, informace 

o úřadech práce), finanční gramotnost (účastníci mohli získat povědomí o cenách, uvědomit si hodnotu 

peněz a důležitosti hospodaření s penězi prostřednictvím her nebo reálných situací). Také jsme řešili 
téma bydlení - ceny nemovitostí, bytů, co vše je pro účastníky důležité vlastnit, vaření.  

Účastníci projektu hodně využívali individuálních rozhovorů s animátorkou, kdy se svěřili 

s problémem nebo potřebovali pomoci s řešením nastalé situace.  

Největší ohlas u účastníků měli pořádané výlety, volnočasové akce (Pevnost Hanušovice, 
Halloween, Zábřežský bludišťák). 

Na konci dubna odchází animátorka na mateřskou dovolenou a projekt přebírá Jan Kouřil. 

Za celou dobu fungování projektu se podařilo zkontaktovat 274 potencionálních účastníků 

projektu, z toho jich do projektu vstoupilo 78. 

 

 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je realizované z důvodu získávání zpětné vazby od účastníků projektu. 

V dotazníku mohou vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost a podat návrhy na zlepšení. 

Dotazníkového šetření se prozatím účastnilo 10 klientů, z toho 8 žen a 2 muži. Osm z nich spadá 

do věkové kategorie 15 až 17 let. Dva mají 18 a více let.  

 

 

Dotazník: 

 

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání/třída docházky? 

 Základní škola, 8. třída – 5 

 Základní škola, 9. třída – 2 

 Střední odborné učiliště, vyučen – 2 

 Střední škola, gymnázium, maturita – 1 

 

 

2. Jakým způsobem jste se o projektu dozvěděl/a? 

 od pracovníků z NZDM a TPDM v Mohelnici/Zábřehu/Hanušovicích - 9 

 ze sociálních sítí, internetu, Facebooku, Instagramu – 1 
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3. Jaká aktivita/akce projektu, které jste se zúčastnil/a, se Vám nejvíce líbila a utkvěla Vám v 

paměti? Z jakého důvodu? 

 Veškeré akce v H-parku Hanušovice, super zázemí. 

 Sprejování. 

 Program v tělocvičně. Mám rád sporty. 

 Přespávačka v Zábřehu. 

 Palačinky a tělocvična. 

 Dívčí den. 

 Návštěva v NZDM Zábřeh, byl to hezký den a poznali jsme další lidi. 

 Halloween. 

 Výlet na přehradu Bozeňov. 

 

4. V čem vidíte hlavní přínos tohoto projektu? 

 Zlepšení vztahů mezi vrstevníky – 4 

 Získání větší sebedůvěry – 2 

 Finanční gramotnost a hospodaření s penězi – 2 

 Trénink sociálních dovedností – 1 

 Zodpovědné chování a postoj k závislostem, patologickým jevům všeobecně – 1 

 

5. Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy 

 8 hodnotilo výborně, 2 přijatelně 

 

6. Skupinové, sportovní hry 

 7 hodnotilo výborně, 3 velmi dobře 

 

7. Vzdělání 

 6 hodnotilo výborně, 4 velmi dobře 

 

8. Trh práce 

 4 hodnotili výborně, 2 velmi dobře, 3 přijatelně a 1 nepřijatelně 

 

9. Finanční gramotnost a bydlení 

 4 hodnotili výborně, 3 velmi dobře, 1 přijatelně a 1 nepřijatelně 

 

10. Sociálně patologické jevy  

 5 hodnotilo výborně, 4 přijatelně, 1 slabě 

 

11. Individuální rozhovory s animátorem 

 6 hodnotilo výborně, 1 velmi dobře, 2 dobře a 1 nepřijatelně 

 



                                                                        
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

KUDY KAM II (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území MAS Horní Pomoraví)  

reg.č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358                       Společnost Podané ruce o.p.s. 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR.  www.podaneruce.cz   

Hodnocení mentora/lektora 

 

1. Znalosti, přehled v problematice, odbornost 

 7 hodnotilo výborně, 1 velmi dobře, 3 dobře a 1 přijatelně 

 

2. Vstřícnost a porozumění 

 8 hodnotilo výborně, 1 velmi dobře a 1 přijatelně 

 

3. Praktické příklady a vzorová řešení 

 6 hodnotilo výborně, 2 velmi dobře a 2 dobře 

 

4. Srozumitelnost, podání zpětné vazby 

 8 hodnotilo výborně a 2 dobře 

 

Příklady volnočasových akcí a jejich zhodnocení s účastníky projektu 

 

1. A) Popis výletu na přehradu Bozeňov 

Tato volnočasová akce zahrnovala, jak zábavu, tak nácvik finanční gramotnosti, kdy si účastníci 

museli spočítat, na kolik by je zhruba výlet vyšel, kdyby nebyl hrazený, co všechno by si s sebou měli 

sbalit, jaké jídlo je potřeba nakoupit a kolik bude stát. 

Zároveň měli účastníci možnost, díky opakovanému řešení tématu „Jak se chovat 

o prázdninách“, sami vytvořit pravidla a zásady chování na výletě. 

Nahlédli jsme i na téma bydlení, které s předchozími aktivitami úzce souvisí. Účastníci měli 

možnost sami si připravit a uvařit jednoduché jídlo z nakoupených surovin, povléct a ustlat si postele 

v chatkách, kde byli ubytovaní a především udržovat pořádek. Tímto se animátorka snažila nastínit 

něco málo z každodenních domácích povinností, které je v budoucnu čekají. Ti, kteří po konverzaci 

na toto téma uvedli, že se již doma takto na chodu domácnosti podílejí, se rozpovídali dál o tom, jaké 

úkoly musí doma plnit. Vzhledem k tomu, že každý to má doma trošku jinak, následovala na toto téma 

mezi účastníky zajímavá debata. 

Součástí výletu byly i různé volnočasové aktivity. Například mohli účastníci využít trampolínu, 

horolezeckou věž s instruktorem, zahrát si míčové hry, ringo, stolní tenis a také si mohli zaplavat 

v přehradě.  

Večer proběhla honba za pokladem, kde úkolem účastníků bylo projít různými stanovišti, 

na kterých byl pokaždé odlišný úkol ke splnění. Za každé úspěšně splněné stanoviště si účastníci 

vybarvili část obrázku. Po jeho celém vybarvení a dosažení cíle, všichni obdrželi mapu k pokladu 

a společnými silami se ho vydali hledat. Tato aktivita podpořila týmovou spolupráci mezi účastníky 

projektu, zdravou soutěživost, prověřila rychlost myšlení účastníků a také jejich šikovnost a trpělivost 

při plnění náročnějších úkolů. Také proběhlo zpívání u ohně a stezka odvahy, kde účastníci prověřili 

svoji odvahu. 
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1. B) Fokusní skupina (3 členové): KK+TER04, KK+ZUZ04, KK+LIA96 

S těmito účastnicemi projektu proběhla diskuse o výletu a současně zpětná vazba. Účastnicím se 

nejvíce líbily volnočasové aktivity na výletě, především skákání na trampolíně, možnost vlastními 

silami uvařit večeři, honba za pokladem nebo stezka odvahy. Účastnice také uvedly, že vzhledem 

k finanční situaci nemají tolik možnosti někam se podívat a tak jsou rády za každou uskutečněnou akci 

nebo aktivitu v rámci projektu. 

Všechny tři účastnice měly účast na výletu ve svém individuálním plánu a z diskuse vyplynulo, 

že animátorka splnila jejich očekávání a všechny se rády zúčastní příštího výletu nebo jiné 

volnočasové akce. 

 

2. A) Pevnost Hanušovice 

Této volnočasové akce, která se konala v Hanušovicích v H Parku, se zúčastnili účastníci projektu 

jak ze Zábřehu na Moravě, tak i z Hanušovic. Zde byl pro účastníky připraven odpolední program 

ve formě her a opékání špekáčků. 

 

1. stanoviště 

Účastníci se nejdříve rozdělili do dvou skupin. Na tomto stanovišti měli možnost prověřit svoji 

rovnováhu, zručnost, přesnost a rychlost. Úkolem bylo absolvovat chůzi po slack line, trefit míčkem 

cíl, udržet pingpongový míček na pálce nebo například jízda na koloběžce po vymezené dráze. 

Za splnění každého úkolu mohla každá skupina získat jeden klíč. Čím více na konci měla klíčů, 

tím více mohla získat indicií potřebných k vyřešení hádanky. 

 

2. stanoviště - Věž z kamenů 

Úkolem na tomto stanovišti bylo sestavit na čas co nejvyšší věž z kamenů, které si účastníci museli 

nasbírat. Tato aktivita byla zaměřena především na podporu spolupráce v týmech. Vítězná skupina 

obdržela další klíč k hádance. 

 

3. stanoviště - Poznej filmovou postavu! 

Zde pobíhal souboj obou týmů v rychlosti myšlení. Skupina, která uhádla nejvíce filmových postav 

a názvů filmů získala klíč. Následovala první indicie ve formě hádanky. 

 

4. stanoviště - Udrž míček na lžičce! 

Zaměřeno na trénink trpělivosti účastníků. Když míček někomu spadl, musel se vrátit zpět na začátek 

a úkol absolvovat znovu. 

 

5. stanoviště - Ochutnávka 

Na tomto stanovišti byly účastníkům zavázány oči a podle chuti museli poznávat, o jaké jídlo jde. 

Na ochutnání byla čokoláda, chilli paprička, paprika, citron, šunka nebo sýr. Účastníci zjišťovali, 

že bez zraku je mnohem těžší rozpoznat, co člověk jí a je tedy těžké se spolehnout jen na chuť. 

Následovala další indicie, opět v podobě hádanky. 

 

6. stanoviště - neznámý terén 

Účastníci měli za úkol se zavázanýma očima z předchozího stanoviště dojít v doprovodu animátorky 

k dalšímu úkolu a zout si boty i ponožky. Následně v doprovodu osoby, která měla stanoviště 

na starost, museli projít podivným „humusem“, který ležel na zemi. Se zavázanýma očima si s nimi 

pohrála jejich fantazie, ale nakonec tento úkol všichni úspěšně splnili. Následovala poslední indicie 

pro šikovnější tým a společná porada obou týmů na řešení hádanky. Po správné odpovědi, která 

zněla: ,,Sněhurka“, dostali účastníci odměnu ve formě čokolády a musli tyčinek. 
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2. B) Fokusní skupina (3 členové): KK+SAM02, KK+ANE002, KK+LIA96 

Účastnicím se nejvíce líbilo, že se mohly seznámit s novými lidmi. Akce byla pořádána jak pro 

účastníky projektu ze Zábřehu, tak z Hanušovic. Došlo k navázání nových kamarádských vztahů mezi 

účastníky a k podpoře spolupráce mezi nimi při řešení úkolů.  

Po diskusi, která byla zároveň i zpětnou vazbou, vyplynulo, že účastníci rádi prověřili i svůj strach 

z neznámého a zvedli si sebevědomí absolvováním šestého stanoviště. Vzájemně mezi sebou 

diskutovali, kdo daný úkol zvládl nejlépe.  

 

Příklady výsledků projektu 

V tabulce animátorka uvádí příklady aktivních účastníků projektu a jak nebo s čím jim jejich 

účast v projektu pomohla.  

1. KK-ADA04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník by rád využil nabídky 

animátorky s pomocí výběru střední školy. Chtěl by se zúčastnit 

volnočasových akcí možných v rámci projektu. Především ho zaujalo vaření, 

sprejování nebo výlet s přespáním. 

Výsledek spolupráce: Účastník projektu si díky volnočasové akci s výrobou 

palačinek vyzkoušel na kolik je samostatný a zda zvládne připravit alespoň 

jednoduché jídlo, bez větších komplikací a rád se zúčastnil několika dalších 

volnočasových akcí. Díky projektu se mu úspěšně dařilo smysluplně 

vyplňovat svůj volný čas.  

2. KK-ADM03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projevil zájem o hledání 

brigády. 

Výsledek spolupráce: Společně s animátorkou vyhledali několik přijatelných 

nabídek brigády ve městě Zábřeh a jeho okolí. Diskutovali spolu na téma 

úřadu práce a možnosti výdělku, pokud je na něm účastník veden. 

Účastníkovi toto pomohlo uvědomit si některé skutečnosti a úspěšně si najít 

brigádu. 

3.KK-BED04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu projevil zájem 

zúčastnit se volnočasových akcí možných v rámci projektu. Například vaření, 

sprejování, tělocvičnu. Chce aktivně vyplnit svůj volný čas a poznávat nové 

lidi. 

Výsledek spolupráce: Účastník se zúčastnil několika volnočasových aktivit 

včetně těch sportovních v tělocvičně. Podařilo se mu tedy smysluplně vyplnit 

svůj volný čas činností, která ho baví. Především basketbalem.  

4.KK-DEN03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by si chtěl zlepšit 

svoje komunikační dovednosti prostřednictvím jednodušších volnočasových 

aktivit. 

Výsledek spolupráce: S účastníkem animátorka hrála několik jednodušších 

her zaměřených na zlepšení komunikačních dovedností. Účastníkovy 

schopnosti se podstatně zlepšili a společně s animátorkou zapracovali 

i na jejich použití v běžném životě. 

5.KK-EMI02 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by rád hrál 

s animátorkou stolní fotbálek a stolní tenis, který mohou v některé dny 

využívat v prostorách NZDM v Hanušovicích. Tímto způsobem by rád 

smysluplně vyplnit svůj volný čas. 

Výsledek spolupráce: Tento cíl byl splněn v plném rozsahu a účastník 

tak mohl smysluplně vyplňovat svůj volný čas, tím, co ho baví. 
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6.KK-FIL05 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by kromě využívání 

tabletu rád trávil svůj volný čas i různými volnočasovými aktivitami nebo 

volnočasovými akcemi (např. výlety). Rád by si zahrál nějaké hry, 

které by zlepšily jeho komunikační dovednosti, finanční gramotnost nebo 

u kterých by se seznámil s novými lidmi. 

Výsledek spolupráce:  Účastník projektu se zúčastnil jedné volnočasové 

akce, kde měl možnost seznámit se a komunikovat s novými lidmi. Také 

probíhali volnočasové aktivity zaměřené na zlepšení jeho komunikačních 

schopností a finanční gramotnosti. 

7.KK-IVA04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Promluvit si o problémech v jeho 

životě (kouření, vztahy, škola, smrt). Účastník projektu by si rád nahrál 

vlastní písničku a s animátorkou trénoval svoje vystupování a zpívání. 

Výsledek spolupráce: Účastník si za dobu trvání projektu splnil dva 

individuální plány. Jedním z nich byl rozhovor o citlivých tématech a druhým 

trénink zpěvu a vystupování. Úspěšně tím smysluplně vyplnil svůj volný čas 

a naučil se novým věcem. 

8.KK-KUB03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by rád více 

diskutoval o intimních tématech, sexuálním životě a vztazích mezi partnery. 

Výsledek spolupráce: S účastníkem proběhlo několik diskusí a měl tak 

možnost dozvědět se o těchto citlivých tématech více. V soukromí je nemá 

s kým řešit, a nebo se moc stydí a tak rád využil možnosti probrat 

je s animátorkou. 

9.KK-MAR04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Rád by se zúčastnil taneční soutěže, 

pěvecké soutěže (kde by rád zpíval romské písničky) a chtěl by více 

diskutovat o intimních tématech, sexu a vztazích mezi partnery. 

Výsledek spolupráce: Účastník si v rámci projektu všechny tyto individuální 

plány splnil. Smysluplně tak vyplnil svůj volný čas, dozvěděl se spoustu 

nových věcí a využil individuálních konzultací s animátorkou o citlivých 

tématech, které nemá možnost řešit s někým jiným. 

10.KK-MAX04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník by se rád v rámci projektu 

zúčastnil více tematických volnočasových akcí, zlepšil svoje komunikační 

schopnosti a získal nové kamarády. 

Výsledek spolupráce: Účastník využil všech možností zúčastnit se dalších 

volnočasových akcí. Vyplnil tím smysluplně svůj volný čas tím, co ho baví, 

seznámil se s novými lidmi a díky zlepšení svých komunikačních dovedností 

a překonání strachu získal i nové kamarády. 

11.KK-MRT98 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník by rád zlepšil svoji finanční 

gramotnost a vyřešil svoje osobní problémy (dluhy). 

Výsledek spolupráce: U účastníka se po několika volnočasových akcích 

zaměřených na toto téma podařila zlepšit finanční gramotnost a orientace 

na trhu práce. Uvědomil si několik důležitých faktů, které mu v jeho 

oddlužení budou ku prospěchu. Díky spolupráce projektu s protidluhovým 

poradcem v Hanušovicích nadále řeší svůj problém. 

12. KK-PAT002 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by si chtěl promluvit 

o jeho pobytu ve výchovném zařízení a o jeho následném přesunu do jiného 

výchovného ústavu. 

Výsledek spolupráce: Účastník využil individuálních rozhovorů. Byl rád, že 

o citlivých tématech mohl mluvit s někým, kdo mu rozumí a má pochopení. 

Dozvěděl se i nové skutečnosti, které se mu v budoucnu budou hodit. 
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13. KK-SAL02 Dohoda na cíli společné spolupráce: Rád by se zúčastnil volnočasové akce 

se sprejováním. 

Výsledek spolupráce: Tento individuální plán byl splněn na 100%. Účastník 

se dozvěděl několik zásadních informací o historii sprejování, technice a také, 

že se bez povolení jedná o nelegální činnost. Podařilo se tedy smysluplně 

vyplnit jeho volný čas, tím co ho baví a zajímá. V budoucnu by se chtěl 

účastník věnovat právě nějaké kreativní činnosti a absolvovat kurzy, které mu 

pomohou s rozvojem jeho schopností. 

14. KK-HON98 Dohoda na cíli společné spolupráce:  Účastník projevil zájem o pomoc 

s jeho trávením volného času. Tím, že se bude setkávat s animátorkou 

a zúčastní se v rámci projektu různých aktivit a akcí, doufá, že se uklidní jeho 

soukromý život a především jeho sklon k návykovým látkám. 

Výsledek spolupráce: Účastník si získal důvěrnější vztah s animátorkou, 

který byl potřeba pro řešení problému. Potom došlo k několika volnočasovým 

akcím a diskusím na téma návykových látek a postupnému pochopení 

problematiky ze strany účastníka projektu. Díky spolupráci s terénními 

programy na Šumpersku, byl účastník odkázán na jejich služby a může 

v řešení svého problému pokračovat i po skončení projektu.  

15. KK-ŠIM03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projevil zájem o rozšíření 

svých dovedností v upravování a mixování písniček prostřednictvím 

mixážního pultu, který díky animátorce mohou využít v NZDM v Zábřehu na 

Moravě. 

Výsledek spolupráce: Účastník pravidelně přicházel za animátorkou a splnil 

tak svůj individuální plán na 100%. Úspěšně vyplnil svůj volný čas tím, co ho 

baví a v budoucnu by chtěl svůj talent v oblasti mixování písní využít naplno. 

Společně s animátorkou probrali kroky, které bude třeba uskutečnit v cestě 

za svým snem. 

16. KK+ADL004 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice projektu by ráda využila 

možnost pomoci animátorky při hledání víkendové brigády v okolí 

Hanušovic. 

Výsledek spolupráce: Animátorka při společném hledání brigády ukázala 

účastnici několik internetových stránek, kde může brigády najít. Vzhledem 

k tomu, že účastnice nebyla ještě plnoletá, výběr se podstatně zúžil, ale i tak 

na některé nabídky společně reagovaly. Účastnice se tak naučila i vytvořit 

životopis a sepsat průvodní dopis, což se jí v budoucnu bude velmi hodit. 

17. KK+ANE002 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice by se ráda v rámci projektu 

zúčastnila více volnočasových akcí zaměřených na nějaké téma. Poznala by 

tak nové lidi, vyplnila svůj volný čas a zlepšila komunikační dovednosti. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, kterých 

se účastnice projektu zúčastnila. Podařilo se jí tak seznámit s několika novými 

lidmi a zůstat s nimi v kontaktu. Tím, že s nimi účastnice komunikuje 

do dnes, zlepšuje svoje dovednosti v této oblasti a upevňuje svůj vztah 

s vrstevníky.  

18. KK+JEN04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice by se ráda zúčastnila více 

volnočasových akcí zaměřených na téma závislosti nebo trávení volného času. 

Také by ráda jela na plánovaný výlet s přespáním na přehradu Bozeňov. 

Výsledek spolupráce: Výletu s přespáním se bohužel nezúčastnila z důvodu 

zákazu ze strany DD kvůli chování. Ráda se zúčastní dalších akcí, aby volný 

čas strávila smysluplně a se svými vrstevníky. 
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19. KK+KAJ04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Osoba z cílové skupiny chce pomoci 

se zlepšením školního prospěchu (konkrétně matematiky) a přípravou 

na přijímací zkoušky. 

Výsledek spolupráce: Tento individuální plán byl splněn na 100%. 

Animátorka díky spolupráci s NZDM v Hanušovicích odkázala účastnici 

na možnost využít doučování matematiky ze strany pracovníků NZDM 

a společně s účastnicí se připravovala na přijímací zkoušky prostřednictvím 

internetu. Díky této pomoci účastnice dokončila školní rok a úspěšně 

se dostala na střední školu. 

20. KK+LIA96 Dohoda na cíli společné spolupráce: U této účastnice proběhlo několik 

individuálních plánů (účast na velikonočním tvoření, Návštěva NZDM 

v Zábřehu, dívčí den, výlet, hledání možné alternativy účasti v projektu 

po jeho skončení a učení ručičkových hodin) 

Výsledek spolupráce: Všechny tyto plány byly splněny. Účastnice měla 

možnost ukázat a rozvinout svoji kreativitu při tvoření. Zlepšila svoje vztahy 

s vrstevníky a poznala nové lidi při návštěvě NZDM v Zábřehu. Dozvěděla 

se pro ni nové a citlivé informace v rámci dívčího dne. Společně 

s animátorkou vyhledali alternativní možnosti účasti v projektu a účastnice 

si sama může vybrat, zda nějakou z nich využije a také společně pracovali 

na učení ručičkových hodin, ve kterém bude účastnice po skončení projektu 

pokračovat pomocí online aplikace.  

21.KK+MIL04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Ráda by se zúčastnila více 

volnočasových aktivit zaměřených na tvoření a rozvíjení kreativity. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových akcí a aktivit na toto 

téma, kterých se účastnice projektu ráda zúčastnila a vyplnila svůj volný čas 

dle svého přání.  

22. KK+NAT03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Osoba z cílové skupiny chce pomoci 

se zlepšením školního prospěchu (konkrétně matematiky) a přípravou 

na přijímací zkoušky. 

Výsledek spolupráce: Tento individuální plán byl splněn na 100%. 

Animátorka díky spolupráci s NZDM v Hanušovicích odkázala účastnici na 

možnost využít doučování matematiky ze strany pracovníků NZDM 

a společně s účastnicí se připravovala na přijímací zkoušky prostřednictvím 

internetu. Díky této pomoci snad účastnice dokončí školní rok a úspěšně 

se dostane na střední školu. 

23. KK+NAT04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice má novou nejlepší 

kamarádku, se kterou se poznala ve škole a chtěla by pro ni s animátorkou 

vyrobit náramek, protože od ní dostala také několik dárků. Účastnice 

by se ráda dozvěděla více o těhotenství a mateřství, protože čeká dítě. 

Výsledek spolupráce: Oba dva plány byly splněny na 100%. Účastnice 

upevnila svůj vztah s kamarádkou vytvořením dárku pro ni a současně 

rozvíjela svoje kreativní myšlení. Využila také individuálního rozhovoru 

s animátorkou, při kterém získala všechny potřebné informace o těhotenství 

a mateřství. 

24. KK+SAM02 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice projektu by si ráda 

promluvila o těhotenství a mateřství, protože čeká miminko. 

Výsledek spolupráce: Účastnice využila individuálního rozhovoru, při které 

se dozvěděla více o těhotenství a mateřství. Vše úspěšně zvládla a dokonce 

nadále navštěvuje střední školu a vychovává dítě společně s maminkou. 
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25.KK+SIM04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice projektu by ráda využila 

možnost pomoci animátorky při hledání víkendové brigády v okolí 

Hanušovic. 

Výsledek spolupráce: Animátorka při společném hledání brigády ukázala 

účastnici několik internetových stránek, kde může brigády najít. Vzhledem 

k tomu, že účastnice nebyla ještě plnoletá, výběr se podstatně zúžil, ale i tak 

na některé nabídky společně reagovali. Účastnice se tak naučila i vytvořit 

životopis a sepsat průvodní dopis, což se jí v budoucnu bude velmi hodit. 

26. KK+TER04 Dohoda na cíli společné spolupráce: U této účastnice proběhlo několik 

individuálních plánů (lekce gymnastiky, tvorba koláže z fotek, výlet 

s přespáním, tvořivá činnost). 

Výsledek spolupráce: Účastnice těmito aktivitami vyplnila svůj volný čas 

a doufá, že bude ubývat jejich negativních rozhodnutí a následnému 

nevhodnému chování venku i ve škole, protože bude mít nějaké nové zájmy 

a tím i méně času na vymýšlení činností, které by mohly vést 

k nepříjemnostem nebo případnému rizikovému chování. 

27. KK+TER05 Dohoda na cíli společné spolupráce: Ráda by se zúčastnila výletu 

s přespáním. 

Výsledek spolupráce: Tento cíl byl splněn na 100%. Účastnice projektu 

se zúčastnila výletu s přespáním, kde si užila spoustu volnočasových aktivit, 

vyzkoušela horolezeckou stěnu, poznala nové kamarády a vyzkoušela si, 

jak zvládá otázku bydlení a finanční gramotnosti. 

28. KK+TRZ04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice projektu projevila zájem 

o zlepšení své komunikace s vrstevníky a chtěla by si najít nějaké nové 

kamarády. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových akcí a aktivit, díky 

kterým si účastnice našla nové kamarády a zároveň zlepšila svoji komunikaci. 

Po jejím úspěšném přijetí na střední školu využila natrénované komunikační 

techniky při seznamování se s novými spolužáky. 

29. KK+VER03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice projevila zájem o možnost 

pomoci animátorky s přípravou na budoucí zaměstnání. 

Výsledek spolupráce: Animátorka společně s účastnicí diskutovala na téma 

budoucího povolání a co vše je potřeba udělat, aby dosáhla svého vysněného 

zaměstnání. Úspěšně dokončit střední školu, sepsat životopis, projít 

přijímacím pohovorem, atd… 

30. KK+VER04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Ráda by se zúčastnila více 

volnočasových akcí a aktivit v rámci projektu a vyplnili jimi svůj volný čas. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových akcí a aktivit, kterých 

se účastnice zúčastnila a úspěšně jimi vyplnila svůj volný čas. Poznala také 

spoustu nových lidí, mohla rozvíjet svoje komunikační schopnosti a upevnit 

vztahy s vrstevníky. 

31. KK+ZUZ04 Dohoda na cíli společné spolupráce: U této účastnice proběhlo několik 

individuálních plánů (lekce gymnastiky, tvorba koláže z fotek, výlet 

s přespáním, tvořivá činnost) 

Výsledek spolupráce: Účastnice těmito aktivitami vyplnila svůj volný čas 

a doufá, že bude ubývat jejich negativních rozhodnutí a následnému 

nevhodnému chování venku i ve škole, protože bude mít nějaké nové zájmy 

a tím i méně času na vymýšlení činností, které by mohly vést 

k nepříjemnostem nebo případnému rizikovému chování. 
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32. KK+NIK03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Ráda by se zúčastnila více 

volnočasových aktivit zaměřených na tvoření a rozvíjení kreativity. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových akcí a aktivit na toto 

téma, kterých se účastnice projektu ráda zúčastnila a vyplnila svůj volný čas 

dle svého přání. 

33. KK+HAN00 

 

 

 

 

Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastnice by ráda diskutovala 

s animátorkou na téma vztahů, také by chtěla zlepšit svoje komunikační 

schopnosti a najít si nové přátele. 

Výsledek spolupráce: Účastnice využila individuálních rozhovorů 

s animátorkou pro konverzace na dané téma.  

34. KK-ALX03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu projevil zájem 

zúčastnit se volnočasových akcí možných v rámci projektu. Například vaření, 

sprejování, výletů s přespáním. Chce aktivně vyplnit svůj volný čas 

a poznávat nové lidi. 

Výsledek spolupráce: Od dohody na individuálním plánu nedošlo ke 

kontaktu účastníka projektu s animátorem. 

35. KK-DAV00 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by rád zlepšil svoje 

vztahy s vrstevníky, aby se necítil tak sám a přehlížený. Rád by se zúčastnil 

volnočasových aktivit a akcí projektu, které tyto vztahy zlepší. 

Výsledek spolupráce: Proběhlo několik volnočasových akcí a aktivit na toto 

téma, kterých se účastník projektu rád zúčastnil, kde navázal kontakt se svými 

vrstevníky. 

36. KK-HON98 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projevil zájem o pomoc s jeho 

trávením volného času. Tím, že se bude setkávat s animátorkou a zúčastní se 

v rámci projektu různých aktivit a akcí, doufá, že se uklidní jeho soukromý 

život a především jeho sklon k návykovým látkám. 

Výsledek spolupráce: Účastník projektu se prozatím nezúčastnil žádné 

volnočasové akce, ale prozatím si získává důvěrnější vztah s animátorkou 

projektu. Došlo ke kontaktní práci na téma drogy a alkohol. 

37. KK-KUB03 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu by rád více 

diskutoval o intimních tématech, sexuálním životě a vztazích mezi partnery. 

Výsledek spolupráce: Od dohody na individuálním plánu nedošlo ke 

kontaktu účastníka projektu s animátorem. 

38. KK-MRK04 Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastník projektu projevil zájem 

o možnost vytvoření volnočasové akce se sprejováním. Ta proběhne 

pravděpodobně někde venku a sprejovat se bude na speciální velký arch 

papíru. Tato aktivita poslouží k rozvoji kreativity účastníka projektu, 

ale zároveň bude upozorněn na to, že pokud by tuhle činnost provozoval sám 

a ničil tím nějaký majetek nebo budovy, tak páchá trestnou činnost a mohl by 

za to být trestně stíhán. 

Výsledek spolupráce: Od dohody na individuálním plánu nedošlo ke 

kontaktu účastníka projektu s animátorem. 

Další zájmové 

aktivity 

účastníků/účastnic  

projektu 

Dohoda na cíli společné spolupráce: Účastníci projektu by rádi využili 

možnosti pronájmu tělocvičny, kde by rád trénovali tzv. „Parkour“, florbal 

basketbal a další sportovní sktivity. Hlavní a stále atraktivním tématem jsou 

otázky dospívání a s tímto spojené mezilidské vztahy ve snaze nalézt životní 

rovnováhu a stabilitu. Velmi vítaným nástrojem jsou individuální pohovory 

s animátorkou/animátorem. 

 


