ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
REPLAY (PRÁCE HROU)
za období 01. 09. 2017 – 31. 08. 2020

1. Informace o projektu
Název projektu:

REPLAY (Práce hrou)

Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy:

03_16_064
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
(2. výzva)

Název výzvy:
Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

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

3. Anotace projektu
Projekt je zaměřen na sociální začleňování mladých lidí z OLK ohrožených sociálně-patologickými jevy a
sociálním vyloučením zejména na trh práce. Klasické integrační nástroje (sociální práce, poradenství,
vzdělávání, trénink) mají v projektu z důvodu motivace a zpřístupnění povahu rozvíjející se strategické hry.
Projekt doplňuje síť veřejně prospěšných služeb o chybějící program zvyšování zaměstnatelnosti.

4. Cíle projektu
Hlavním cílem projektu "Replay" je zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí ze sociálně rizikového prostředí v
občanské společnosti a především na trhu práce. Projekt přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji jejich
osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí a dovedností nezbytných pro vstup na trh práce a udržení
zaměstnání, obnovuje jejich zájem o vzdělání a vybavuje je tak kompetencemi pro zvládnutí hrozeb sociálního
vyloučení, jimž jsou vystaveni.
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Tento cíl se rozpadá do následujících cílů dílčích:
1) Dílčím cílem KA 1 (START THE MISSION) reagujícím na nedostupnost programů zvyšování
zaměstnatelnosti adaptovaných na potřeby sociálně vyloučených mladých lidí je zavést a nabídnout v
lokalitách Mohelnice, Zábřehu, Olomouce a Prostějova program "Re-play".

NÁPLŇ KA1:
A) TVORBA METODIKY
Základní metodika programu a struktura strategické hry bude připravena na začátku projektu a
po ukončení každého cyklu bude revidována a doplněna zejména se zřetelem k obsahu hry, který
budou s mentorem dotvářet sami účastníci projektu, a k dobrým praxím.

B) KONTAKTOVÁNÍ
První informaci o projektu obdrží široký okruh osob z cílové skupiny v rámci našich terénních
programů. Poté bude následovat podrobnější představení projektu, které provedou mentoři
v neformálních informačních workshopech odehrávajících se v prostorách vybraných NZDM, při
nichž budou s využitím interaktivních metod zájemce informovat o náplni a přínosu programu
"Replay". Soustředí se na jeho motivační prvek - formu strategické hry, která je pro mladé lidi
přitažlivá (popíší jednotlivé "úrovně obtížnosti" hry, jejich rámcovou obsahovou náplň, zaměří se
na přirozenou soutěživost mladých lidí apod.). Poté budou následovat individuální vstupní
rozhovory, při nichž mentoři zmapují osobnostní, vzdělanostní a profesní předpoklady zájemců,
dohodnou se na úvodní zakázce a společně vyplní monitorovací list podpořené osoby.

2) Dílčím cílem KA 2 (KICKSTARTER) reagujícím na izolaci od trhu práce a pasivitu cílové skupiny
ohledně profesní budoucnosti, je zvýšit motivaci k práci a znalosti účastníků projektu týkající se
možností pracovního uplatnění.

NÁPLŇ KA2:
Tato KA je základem celého projektu - další KA se k ní připojují jako doplňkové či navazující.
KA využívá pro sociální práci nástroj strategické hry, která umožní předávání informací, znalostí
a kompetencí motivujícím a atraktivním způsobem. Účastníci projektu budou díky ní moci prožít
simulaci běžného života, nároků a úskalí trhu práce, v bezpečném prostředí, bez stresu a s
podporou mentora, který poskytne potřebnou reflexi. Hra bude po jednotlivých úrovních
dotvářena ve spolupráci s účastníky projektu na základě jejich názorů a preferencí. Hodnocení
úspěšnosti účastníků v jednotlivých úrovních hry bude probíhat skupinově formu diskuse, kterou
bude mentor facilitovat a při níž si účastníci projektu nacvičí komunikační a sociální dovednosti.
Mezi simulované aktivity bude patřit např. tvorba životopisu, nácvik pracovního pohovoru nebo
kontaktu s institucemi, rizika půjček apod.. Zájem účastníků projektu podnítíme ještě více
zapojením mini on-line internetových her s pracovní tématikou (např. provoz pekařství, holičství
nebo farmy). V rámci této KA mentor ve spolupráci s každým účastníkem zpracují individuální
rozvojový plán zahrnující všechny KA.
3) Dílčím cílem KA 3 (MINE CRAFT) reagujícím na nereálné představy, které o trhu práce cílová skupina
má, a na bariéry, které mnoha jejím příslušníkům brání vykonávat zaměstnání, která by je bavila, je
rozšířit povědomí účastníků projektu o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů.
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NÁPLŇ KA3:
A) PRACOVNÍ WORKSHOPY
Půjde o interaktivní prezentace profesí atraktivních pro cílovou skupinu, při nichž si budou moci
účastníci projektu jednoduše prakticky vyzkoušet jejich náplň. V případě zájmu účastníků
projektu se mohou prezentace některých povolání opakovat, při čemž bude docházet k
prohlubování souvisejících dovedností. Workshop bude vždy veden lektorem - praktickým
profesionálem v daném oboru.
Vybereme např. tyto profese:
hra na hudební nástroj
DJ a mixáž/skládání hudby na počítači
výtvarná tvorba (nová média - fotografie, digitální kamera)
tanec
kadeřnictví
IT

B) PRACOVNÍ OCHUTNÁVKY
Vybereme výrobce a firmy zaměřené na řemesla (např. truhlářská dílna, autoservis) nebo na
zajímavé obory (např. design studio). Pracoviště navštíví skupina účastníků projektu za
doprovodu mentora, průvodcem bude některý z vedoucích pracovníků/odborníků firmy. Při
návštěvě se účastníci projektu prakticky seznámí s chodem daného provozu a typickými
profesemi, které s ním souvisí, a to včetně možnosti vyzkoušet si např. ovládaní určitého stroje či
technologie.

4) Dílčím cílem KA 4 (PATHFINDER) reagujícím na nejasné představy osob z cílové skupiny o budoucí
kvalifikaci a pracovní kariéře, nedostatečné kompetence pro hledání a ucházení se o zaměstnání a jejich
nízkou finanční gramotnost, je posílit připravenost účastníků projektu zvládat požadavky
zaměstnavatelů a finanční rizika.

NÁPLŇ KA4:
A) PORADENSTVÍ
Bude probíhat individuální formou. Návrh konkrétního kroku/tématu představí účastník
projektu, mentor otázkami upřesňuje a pomáhá formulovat jednotlivé cíle tak, aby byly splnitelné.
PRACOVNÍ
reflexe týkající se profesní seberealizace v oblasti vzdělání a trhu práce,
informační servis a poradenství při volbě kurzů dalšího profesního vzdělávání a volby
vhodného povolání,
nácvik pohovoru při výběrových řízeních, asistence při kompletaci nezbytné dokumentace
(CV, vysvědčení, certifikáty apod.).
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FINANČNÍ
shromáždění a analýza smluv, účetních dokladů a další dokumentace,
konsolidace příjmů a výdajů,
principy hospodaření s osobním rozpočtem,
řešení půjček, dluhů a exekucí.

B) VZDĚLÁVÁNÍ
Bude probíhat skupinovou formou a bude zaměřeno na např. na tyto otázky:
způsob fungování trhu práce,
služby zaměstnanosti ÚP,
základy finanční gramotnosti,
bankovní/nebankovní úvěry, půjčky,
loterie, herní automaty.
5) Dílčím cílem KA 5 (SKILLZONE) reagujícím na nedostatečné praktické zkušenosti cílové skupiny s
vykonáváním práce je dopomoci účastníkům projektu k osvojení obecných pracovních návyků.

NÁPLŇ KA5:
V naší organizaci zřídíme 5 tréninkových míst (pracovní smlouva/doba určitá), jejichž náplň
bude z důvodu pestrosti sestavena z manuálních, administrativních i kreativních činností.
Účastníci projektu budou zapojeni do provozů NZDM, KC, TP i TC a budou vykonávat tyto
činnosti:
úklid: mytí podlah, vynášení odpadků, praní prádla,
údržba: jednodušší opravy nábytku a údržba kancelářského zařízení,
organizační záležitosti: drobné nákupy, roznášení dokumentů a letáků, asistence při
pořádání kurzů a konferencí,
administrativa: kopírování, tisk, vyřizování e-mailů, příprava jednodušších dokumentů,
kreativní činnosti: grafická příprava letáků a plakátů, zapojení do příprav volnočasových
programů, tvorba krátkých filmů dokumentujících naše akce apod..
Trénink na principu postupného zplnomocňování budou mít na starosti mentoři. Půjde o nácvik
těchto kompetencí a návyků:
dodržování pracovní doby,
přístup k práci jako k plnění úkolů,
zvládání pracovní zátěže,
zvyšování samostatnosti,
převzetí odpovědnosti za výstupy své práce,
učení se spolupráci v kolektivu.
Mentor bude zajišťovat rovněž motivaci, reflexi pracovního výkonu a mediaci vztahů na pracovišti.
6) Dílčím cílem KA 6 (FINAL TOURNAMENT) reagujícím na předsudky, které zaměstnavatelé vůči
cílové skupině mají, a na nesnáze, které mají osoby z cílové skupiny při hledání prvního zaměstnání a
při kontaktu s ÚP, je motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit
účastníkům projektu vstup na trh práce.
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NÁPLŇ KA6:
A) MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ (ve prospěch cílové skupiny)
informační servis o projektu a jeho účastnících pro OHK a jejich členy,
oslovování konkrétních zaměstnavatelů s prezentací o projektu a jeho účastnících,
kulaté stoly se zaměstnavateli, na nichž jim představíme účastníky připravené vykonávat
zaměstnání.

B) VSTUP NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE
Na konci každého cyklu budou účastníci projektu vybaveni individuálními rozvojovými plány,
budou mít připraveno CV a motivační dopis. Metodik programu "Replay" / mentor projektu jim v
této fázi poskytne následující podporu:
zprostředkování kontaktu s ÚP a s agenturami práce,
reflexe vhodnosti dostupných pracovních příležitostí a nabídky rekvalifikací,
doprovázení na příjímací pohovory,
asistence při další komunikaci se zaměstnavatelem,
podpora při rozhodování o dokončení/doplnění vzdělání.

7) Účelem KA 7 je vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky pro úspěšnou
realizaci ostatních, obsahových KA, a zajistit závěrečnou evaluaci projektu.
NÁPLŇ KA7:
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT se bude skládat z těchto činností:
- uzavření smluv se členy realizačního týmu,
- založení projektové dokumentace (elektronické i fyzické),
- řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválené projektové žádosti a v
souladu s podporovanými aktivitami výzvy 64 a Investiční priority 2.1 OPZ aplikace
Pravidel pro žadatele a příjemce (obecné i specifické části)
- komunikace s poskytovatelem dotace,
- koordinace projektového týmu (porady),
- kontrola plnění harmonogramu a indikátorů (průběžné sledování dodržování kapacit,
výstupů a milníků,
- naplánovaných k dosažení dílčích cílů a kontrolovat plnění kritérií úspěšnosti
stanovených pro každou KA),
- monitoring změn a rizik: sledování realizace KA (např. míry dokončování jednotlivých
KA a jejich "podpor" účastníky projektu) a vnějších faktorů, které mohou projekt ovlivnit
(např. nové nástroje APZ nebo sociální politiky), průběžné vyhodnocování potřeb cílové
skupiny a plánování podstatných/nepodstatných změn (které budeme v předstihu
konzultovat s poskytovatelem dotace) reagujících na identifikovaná rizika a vývoj
sociální situace cílové skupiny,
- kontrola způsobilosti výdajů, správnosti účetních dokladů a čerpání rozpočtu,
- zpracovávání zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a závěrečné zprávy,
- poskytnutí součinnosti při kontrole na místě,
- publicita,
- vytváření podmínek pro udržitelnost projektu.
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5. Provozní informace a řízení rizik
VÝVOJ PROJEKTU – POČET A ZÁJEM ÚČASTNÍKŮ
Původně jsme plánovali v 1. běhu projektu (12 měsíců, z něhož zabírá 1.MO měsíců 5), oslovit v 5 lokalitách
(Olomouc, Prostějov, Zábřeh, Mohelnice, Kroměříž) 150 zájemců z cílové skupiny a 100 jich přijmout do
projektu. Skutečně jsme však ve 4 lokalitách kontaktovali 128 zájemců a do projektu jsme jich přijali 26, kteří
pak pokračovali i v dalších KA. Tento fakt měl vliv na posuny harmonogramu projektu a na nižší kapacity
jednotlivých KA (viz. popis realizace KA v této ZoRP) a dále na změnu důrazu pracovní náplně realizačního
týmu (větší zaměření na kontaktování cílové skupiny a spolupráci s dalšími aktéry, kteří s ní pracují). Nižší
počet účastníků v 1. MO může mít vliv i na harmonogram a kapacity KA v dalších MO, kdy budeme muset
současný nižší počet účastníků vyrovnat a realizační tým tak bude muset v jejich průběhu pracovat s větším
počtem účastníků, něž nakolik byly kapacity jednotlivých KA/běhů/měsíců původně plánovány.
a) Změna struktury cílové skupiny v lokalitách, v nichž měl projekt působit, odrážející se i ve skladbě klientů
našich sociálních služeb, z nichž měl projekt zájemce o účast projektu čerpat:
v lokalitě Kroměříž se v době zahájení projektu nacházeli v NZDM pouze klienti do 15 let, stejná
situace byla i v terénu, kam mentorka spolu s pracovnicí NZDM pravidelně vycházely monitorovat
dostupnost cílové skupiny
v ostatních NZDM jsme tyto změny (více klientů nižšího věku) pocítili také, nicméně nebyly tak
významné
b) Omezení profilu cílové skupiny v porovnání s předpoklady projektu
- projekt byl připraven pro osoby od 15 do 21 (v individuálních případech do 26) let věku ohrožené
sociálním vyloučením (v našem případě v podobě vícenásobných rizik, jako je vyrůstání v nefunkčních
a chudých rodinách, vliv sociálně-patologických jevů apod.), které jsou nezaměstnané (v evidenci ÚP),
nebo bez práce/neaktivní (bez evidence na ÚP), nebo které se nacházejí ve vzdělávacím procesu, ale
jsou z důvodu sociálně-znevýhodněného prostředí, z něhož pocházejí, demotivovány aktivně studovat
(propadají apod.), školu dokončit (přerušují studium, jsou ze škol vyhazovány atd.) a/nebo poté
nastoupit do legálního zaměstnání
- v průběhu konzultace s ŘO po zahájení projektu však vyšlo najevo, že poslední skupinu (mladé lidi ve
vzdělávacím procesu ohrožené budoucí nezaměstnaností) do projektu přijmout nemůžeme
Právě tyto osoby však v klientele našich NZDM převažují (NZDM je do svých služeb přijímají proto, že jsou u
nich potvrzena rizika sociálně-patologických jevů nebo další sociální problémy, které mohou vést k sociálnímu
vyloučení včetně nezaměstnanosti, v současné době jsou však tito klienti na ZŠ nebo v prvních ročnících SŠ).
Tato omezení profilu cílové skupiny nejvýznamnější příčinou nižšího počtu účastníků projektu.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
a) V rámci 1. Žádosti o změnu jsme zrušili realizaci projektu v Kroměříži a tedy i území realizace a dopadu
projektu v ZLK.
b) požádali jsme ŘO o opětovné posouzení profilu cílové skupiny a přehodnocení dřívějšího postoje a
zpracovali k tomu podklad "Rozbor cílové skupiny projektu Replay"
v rámci KA 1 jsme oslovili velký počet dalších aktérů, kteří pracují s cílovou skupinou (poskytovatelé
sociálních služeb, sociální odbory měst, OSPOD atd.)
zejména v KA 2 (strategická hra) zavádíme terénní formu, které bude dostupná i osobám z cílové
skupiny, které z různých důvodů do prostor NZDM nedocházejí (tuto formu budeme v případě potřeby
aplikovat i v dalších KA)
o projekt má zájem i ÚP pro své dlouhodobě nezaměstnané uchazeče z řad mladých lidí (uskutečnili
jsme 2 informační workshopy ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem Olomouc)
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Dalším opatřením, k němuž v příštích MO přistoupíme a které bude souviset s oběma body, bude buď navýšení
personálních kapacit mentorů ve stávajících NZDM zapojených do projektu, nebo zavedení programu Replay v
dalších NZDM Společnosti Podané ruce o.p.s. (v OLK jsme v lednu 2018 zahájili provoz NZDM v
Hanušovicích, další již zavedená NZDM máme v JMK) v případě, že si monitoringem dostupnosti cílové
skupiny potvrdíme dostatek zájemců pro účast v projektu.
Ušetřené prostředky za mentora v Kroměříži a jejich vhodné přesměrování jinam bude řešit i navýšení kapacit
realizačního týmu nad jejich původně plánovaný rámec ve chvíli, kdyby byl do projektu v budoucnu přijat v
určitém období vyšší počet účastníků, než jsme původně plánovali.

NIŽŠÍ POČET ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU A NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA ÚČASTÍKŮ
Původně jsme plánovali v 1. běhu projektu (12 měsíců, z něhož zabírá 2.MO měsíců 5), oslovit 150 zájemců z
cílové skupiny a 100 jich přijmout do projektu. Skutečně jsme však ve 4 lokalitách kontaktovali v 1. MO 128
zájemců a v 2. MO 210 zájemců, v projektu je však zapojeno 55 účastníků. Tento fakt měl vliv na posuny
harmonogramu
projektu a na nižší kapacity jednotlivých KA (viz. popis realizace KA v této ZoRP) a dále na změnu důrazu
pracovní náplně realizačního týmu (větší zaměření na kontaktování cílové skupiny a spolupráci s dalšími aktéry,
kteří s ní pracují). Nižší počet účastníků v 1. a 2. MO může mít vliv i na harmonogram a kapacity KA v dalších
MO, kdy budeme muset současný nižší počet účastníků vyrovnat a realizační tým tak bude muset v jejich
průběhu pracovat s větším počtem účastníků, něž nakolik byly kapacity jednotlivých KA/běhů/měsíců původně
plánovány.
Účastníci projektu z řad klientů NZDM jsou dále zvyklí na nepravidelnou docházku do NZDM, která je v
případě sociální služby možná, v projektu však komplikuje naplnění kapacit jednotlivých předem
naplánovaných setkání zejména ke strategické hře a v dalších skupinových aktivitách. Stává se tak, že na dané
setkání v určité lokalitě
přijde někdy jen malá část účastníků a je obtížnější s nimi pak dlouhodobě pracovat na změně/vývoji jejich
postojů. Tento fakt opět ovlivnil harmonogram projektu i naplnění kapacit jednotlivých KA (viz. popis realizace
KA v této ZoRP).
Příčiny problému jsou následující:
a) Změna struktury cílové skupiny v lokalitách, v nichž měl projekt působit, odrážející se i ve skladbě klientů
našich sociálních služeb, z nichž měl projekt zájemce o účast projektu čerpat:
v NZDM v Zábřehu a v Mohelnici je v porovnání s dobou, v níž projekt vznikal, více klientů pod 15 let,
NZDM v Olomouci a v Prostějově jsme tyto změny (více klientů nižšího věku) pocítili také, nicméně
nebyly tak významné
b) Omezení profilu cílové skupiny v porovnání s předpoklady projektu
do dubna 2018, kdy jsme s ŘO dospěli k širší interpretaci cílové skupiny projektu zahrnující i sociálním
vyloučením, sociálně-patologickými jevy a nezaměstnaností ohroženou mládež, která je ve vzdělávacím
procesu, jsme museli tyto zájemce o účast v projektu odmítat
c) Nedostatečné sociální návyky včetně respektování pravidel a režimu
Nedostatečné sociální návyky včetně respektování pravidel a režimu jsou pro cílovou skupinu příznačné a
vychází z její situace a z životních zkušeností jejích příslušníků:
nefunkční rodiny, v nichž se z generace na generaci předávají spíše alternativní a rizikové životní
strategie
subkultury, v nichž je hodnotou spíše "být v opozici" a dodržovat jen to nejnutnější a vnějším
prostředím pod hrozbou trestu vynucené
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Dospěli jsme k tomuto řešení:
během 2. MO jsme se z ŘO dohodli na definici cílové skupiny, do níž mohou spadat i osoby ve
vzdělávacím procesu, a nově tak můžeme podporu projektu nabízet širší skupině zájemců
v rámci KA 1 nadále oslovujeme velký počet dalších aktérů, kteří pracují s cílovou skupinou
(poskytovatelé sociálních služeb, sociální odbory měst, OSPOD atd.)
v KA 2 (strategická hra) jsme zavedli terénní formu, které bude dostupná i osobám z cílové skupiny,
které z různých důvodů do prostor NZDM nedocházejí potřeby aplikovat i v dalších KA)
změnili jsme původní režim programu Replay v 1 NZDM 2 setkání mentora a účastníků ke strategické
hře týdně na celotýdenní plán aktivit strategické hry v 1 NZDM, další týden
opakuje mentor stejný program v NZDM druhém (účastníci projektu se totiž v rámci 1 týdne do prostor
NZDM dostaví s větší pravděpodobností než v rámci pouhých 2 dnů)
v KA 2, ale i v dalších KA skupinového charakteru, pracujeme s účastníky na důslednějším dodržování
pravidel (a tedy i docházky)
metodik projektu spolu s mentory soustavně rozvíjejí metodiku programu Replay tak, aby byl pro
zájemce o účast v projektu i pro jeho účastníky přitažlivý
Dalším opatřením, k němuž v příštích MO přistoupíme, bude buď navýšení personálních kapacit mentorů ve
stávajících NZDM zapojených do projektu, nebo zavedení programu Replay v dalších NZDM Společnosti
Podané ruce o.p.s. (v OLK jsme v lednu 2018 zahájili provoz NZDM v Hanušovicích, další již zavedená NZDM
máme v JMK) v případě, že si monitoringem dostupnosti cílové skupiny potvrdíme dostatek zájemců pro účast
v projektu. Ušetřené prostředky za mentora v Kroměříži a jejich vhodné přesměrování jinam bude řešit i
navýšení kapacit realizačního týmu nad jejich původně plánovaný rámec ve chvíli, kdyby byl do projektu v
budoucnu přijat v určitém období vyšší počet účastníků, než jsme původně plánovali, a dohnání posunů
harmonogramu, které jsme v 1. a 2. MO učinily.

NAVAZUJÍCÍ MONITOROVACÍ OBDOBÍ
V projektu stále přetrvává tendence, kdy přesto, že se nám daří kontaktovat oproti projektové žádosti vyšší počet
osob z cílové skupiny (a ve 3. MO jsme uskutečnili i vyšší počet informačních workshopů), nedaří se nám
naplňovat předpokládané kapacity jednotlivých KA a jejich výstupy ani průběžné hodnoty indikátorů. To bude
mít vliv na realizaci projektu v dalších MO, kdy budeme muset současný nižší počet účastníků vyrovnat a
realizační tým tak bude muset v jejich průběhu pracovat s větším počtem účastníků, něž nakolik byly kapacity
jednotlivých KA/běhů/měsíců původně plánovány.
Souhrn příčin problému (popsaných již v předchozích ZoRP):
a) Došlo ke změně struktury cílové skupiny v lokalitách, v nichž měl projekt působit, a ta se odráží i ve skladbě
klientů našich sociálních služeb, v nichž především zájemce o účast v projektu kontaktujeme. V tomto MO šlo
především o lokality Zábřeh a Mohelnice, kde převažují klienti pod 15 let věku.
b) Účastníci projektu z řad klientů NZDM jsou zvyklí na nepravidelnou docházku do NZDM, která je v případě
sociální služby možná a přirozená, v projektu však komplikuje naplnění kapacit jednotlivých předem
naplánovaných setkání zejména ke strategické hře, ale i k workshopům. Stává se tak, že na dané setkání v určité
lokalitě přijde někdy jen malá část účastníků a je obtížnější s nimi pak dlouhodobě pracovat na změně/vývoji
jejich postojů, nebo že účastníci projektu přicházejí do NZDM v určité lokalitě v době, kdy se mentor nachází v
lokalitě jiné (mentoři mají v projektu původně naplánována každý 2 NZDM/lokality, mezi něž dělí své úvazky).
Dospěli jsme k tomuto řešení:
V projektu jsme zavedli již celou řadu opatření, která mají příznivý dopad na naplněnost kapacit i výstupů a
která tendenci popsanou výše postupně oslabují:
do projektu nastoupilo ve 3.MO téměř 50 nových účastníků a KA 4 využilo 61 účastníků, což přibližně
odpovídá projektové žádosti
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počet účastníků projektu, kteří měli k dispozici nabídku KA, a např. počet setkání ke strategické hře v
KA 2, se oproti 2.MO zdvojnásobil, počet podpor stoupl z 415 hod. (do konce 2.MO) na 1 506 hod.
potvrzením zvyšujícího se zájmu té části účastníků projektu, kteří za mentory docházejí častěji, jsou
změny harmonogramu ve 3.MO, který jsme museli u většiny KA rozšiřovat, i vyšší počet pracovních
workshopů (plánováno 15, ve skutečnosti však 21)
ve 3. MO vstoupilo v kontakt se zaměstnavateli 38 účastníků projektu, 5 si jich našlo legální brigádu a 7
legální zaměstnání
Tento stav je výsledkem následujících kroků, které jsme provedli v průběhu 1. až 3. MO:
rozšířili jsme harmonogram a kapacity týmu pro KA 1 a kontaktujeme vyšší počet aktérů a osob z
cílové skupiny
po dohodě s ŘO jsme rozšířili interpretaci profilu cílové skupiny projektu
zavedli jsme terénní formu zejména strategické hry
změnili jsme režim přítomnosti mentora v jednotlivých lokalitách (původně každý týden 2 dny v
každém ze 2 NZDM, do konce 3.MO střídání lokalit v týdenních cyklech)
průběžně dopracováváme metodiku projektu o další témata a moduly, které by mohly být pro cílovou
skupinu zajímavé
Od začátku 4.MO jsme pak zavedli změnu (již schválenou ŘO), kdy vzhledem k tomu, že nejvíce účastníků
projektu máme z Prostějova a Olomouce, přidáváme do těchto lokalit dalšího mentora tak, aby mohl být projekt
v obou lokalitách realizován soustavně bez týdenních přestávek.
Zároveň mapujeme situaci v NZDM Hanušovice, kam dochází denně 30 klientů a asi 10 je ve věku 15+.
Potvrdí-li se v následujících měsících tento trend, můžeme v Hanušovicích zřídit pozici mentora na částečný
úvazek a projekt sem rozšířit.

STRATEGICKÉ HRY a REŽIM NZDM
Účastníci projektu z řad klientů NZDM jsou zvyklí na nepravidelnou docházku do NZDM, která je v případě
sociální služby možná, v projektu však komplikuje naplnění kapacit jednotlivých předem naplánovaných setkání
zejména ke strategické hře. Stává se tak, že na dané setkání v určité lokalitě přijde někdy jen malá část účastníků
a je obtížnější s nimi pak dlouhodobě pracovat na změně/vývoji jejich postojů. Tento fakt ovlivnil i počet
pracovních workshopů.
Nedostatečné sociální návyky včetně respektování pravidel jsou pro cílovou skupinu příznačné a vychází z její
situace a z životních zkušeností jejích příslušníků:
nefunkční rodiny, v nichž se z generace na generaci předávají spíše alternativní a rizikové
životní strategie
subkultury, v nichž je hodnotou spíše "být v opozici" a dodržovat jen to nejnutnější a vnějším
prostředím pod hrozbou trestu vynucené.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Původní režim programu Replay v 1 NZDM 2 setkání mentora a účastníků ke strategické hře týdně měníme v
některých situacích na celotýdenní plán aktivit strategické hry v 1 NZDM, další týden opakuje mentor stejný
program v NZDM druhém. Účastníci projektu (a klienti služby) se totiž v rámci 1 týdne do prostor NZDM
dostaví s větší pravděpodobností než v rámci pouhých 2 dnů. Dále jak v KA 2, tak v KA 4 pracujeme
s účastníky na důslednějším dodržování pravidel (a tedy i docházky).
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PŘIZPŮSOBENÍ KA 4
ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

"PATHFINDER

(poradenství

a

vzdělávání)"

POTŘEBÁM

Projekt nabízí strukturu motivačních, poradenských, vzdělávacích a tréninkových aktivit, v jejímž rámci byly IT
dovednosti pokryty zprostředkovaně v KA 2, kdy účastníci projektu používali k plnění úkolů v některých
modulech PC. Postupem realizace projektu jsme však zaznamenali, že IT gramotnost některých účastníků
projektu je velmi nízká a že nemají kromě našeho projektu příležitost na ní více pracovat. IT kurz či workshop
však v projektové žádosti explicitně popsán není.
Při zpracovávání projektové žádosti na přelomu let 2016/2017 jsme předpokládali, že se s IT dovednostmi děti a
mladí lidé seznamují v dostatečném rozsahu ve škole, což se však při realizaci projektu u některých z nich
nepotvrdilo. Tyto dovednosti jsou však nezbytným předpokladem pro získání i jednodušších zaměstnání či
brigád.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Po konzultaci s ŘO jsou ve 4. MO menší kurzy IT dovedností zahrnuty do obecněji formulovaného
vzdělávacího modulu KA 4, jehož konkrétní témata jsou v projektové žádosti vyjmenovány příkladem, aby bylo
možné jejich další rozšíření:
VZDĚLÁVÁNÍ
Bude probíhat skupinovou formou a bude zaměřeno na např. na tyto otázky:
způsob fungování trhu práce
služby zaměstnanosti ÚP
základy finanční gramotnosti
bankovní/nebankovní úvěry, půjčky
loterie, herní automaty
Nácvik základních dovedností, který zde rovněž nabízíme, bude užiteční pro další aktivity v oblasti trhu práce či
finanční gramotnosti, např.:
využívání e-mailu, internetu a základních kancelářských programů pro hledání zaměstnání,
komunikaci se zaměstnavateli a přípravu dokumentů (např. CV)
využívání internetu při mapování finančních produktů a jejich porovnávání a základních
kancelářských programů např. při úpravách a doplňování smluv

PERSONÁLNÍ ZMĚNY v průběhu realizace projektu
a) Během 1. MO došlo v realizačním týmu k několika změnám vyvolaným jak individuálními rozhodnutími
pracovníků, tak situací projektu. Další změny jsme museli nebo budeme muset provést proto, abychom
realizační tým opět stabilizovali.
Při zahájení projektu měl realizační tým toto složení:
(PN)
metodik programu "Replay" a koordinátor pro oblast trhu práce: Lucie Zatloukalová
mentor pro Olomouc a Prostějov: Ladislav Zdražil
mentor pro Zábřeh a Mohelnici: Karolína Čechová
mentor pro Kroměříž: Martina Valošková
(NN)
hlavní manažer Petr Huptych
projektový manažer Jakub Lívanský
finanční manažerka Jana Nicáková
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V průběhu 1. MO se však Lucie Zatloukalová rozhodla ukončit pracovní poměr (ke konci 1/2018), Martině
Valoškové byl pracovní poměr ukončen z důvodu zrušení realizace projektu v Kroměříži.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Na pozici metodika programu "Replay" a koordinátora pro oblast trhu práce byl od 2/2018 přijat Jakub
Lívanský, a to jednak proto, že se z pozice projektového manažera dobře v projektu orientuje, jednak proto, že v
minulosti vykonával práci na pozicích terénní pracovník a vedoucí terénních programů (mimo jiné i pro děti a
mládež) a dobře tak rozumí situaci cílové skupiny, jejím potřebám a očekáváním, a z praxe zná metody
motivace a sociální práce, které u ní fungují. Pozici mentora (původně určenou pro Kroměříž) v současné době
nečerpáme a využijeme ji ve vhodné chvíli buď pro navýšení kapacit projektu ve 4 NZDM zapojených do
projektu, nebo při rozšíření projektu do nových lokalit.
b) Na pracovišti NZDM v Mohelnici a Zábřehu došlo v listopadu 2018 ke změně na pozici mentora (Karolínu
Čechovou, která přestoupila do jiného programu v rámci našich služeb v Olomouckém kraji na pozici vedoucí,
nahradil Jan Falout, který cílovou skupinu dobře zná, protože pracuje na částečný úvazek jako sociální
pracovník v tomto NZDM), a dále jsme úvazek mentora snížili z úvazku celého na úvazek 0,2. Agendu
související s přímou prací s účastníky projektu si oba pracovníci předali, změna mentora nemá negativní vliv na
kvalitu a kontinuitu poskytované podpory a změnou úvazku přizpůsobujeme kapacity mentora početnosti zdejší
cílové skupiny. Tato změna je již ze strany ŘO schválena.
Projekt realizujeme v lokalitách Mohelnice a Zábřeh již 1,5 roku a i přes využití všech nástrojů propagace
projektu a kontaktování cílové skupiny a počty klientů našeho zdejšího NZDM se dlouhodobě setkáváme
převážně s dětmi do 15 let, které do projektu přijmout nemůžeme. Tento trend změny věkového složení cílové
skupiny tak považujeme za potvrzený a v krátkodobém i střednědobém horizontu za neměnný a z tohoto důvodu
přizpůsobujeme rozsah úvazku mentora této situaci.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Kapacity projektu v lokalitách NZDM v Zábřehu a v Mohelnici jsou nyní přizpůsobeny reálné skladbě zdejší
cílové skupiny. V případě nárůstu počtu osob nad 15 let můžeme úvazek mentora navýšit, v případě dalšího
snižování počtu osob vhodných pro účast v projektu můžeme kapacity mentora přesunout do jiných lokalit, v
nichž v rámci našich sociálních služeb působíme.
c) PERSONÁLNÍ ZMĚNY
v lednu 2019 nastoupila do projektu nová mentorka Aneta Raichlová
Jan Falout ukončil své působení na pozici mentora v projektu v únoru 2019
v březnu nastoupila do naší Společnosti další projektová a finanční manažerka Michaela
Ponížilová
Aneta Raichlová nastoupila jako mentorka do NZDM Olomouc a Prostějov, kde již pracuje mentor Ladislav
Zdražil. Jde o lokality, v nichž se nám daří být v kontaktu s dětmi a mladými lidmi ve věku 15 let a více a proto
zde mentorskou podporu posilujeme tak, aby mohla být v obou městech k dispozici nepřetržitě vždy po celý
týden. Jak jsme již psali v předchozích ZoRP, v NZDM v Mohelnici a Zábřehu se (stejně jako na začátku
projektu v NZDM Kroměříž) projevila obměna cílové skupiny v lokalitě a do služby dochází převážně děti do
15 let. V prvních měsících roku 2019 se nám potvrdilo, že přijmout v těchto 2 městech do projektu další
účastníky z cílové skupiny (odpovídající věkem) není reálné a z toho důvodu jsme pozici mentora zrušili.
Protože projektů OPZ v naší Společnosti přibývá a zároveň dochází k různým interním personálním změnám,
přijali jsme další projektovou a finanční manažerku, která je částí svého úvazku zapojena i do projektu Replay.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Projekt je v současné době zaměřen na 2 větší města, kde rozšířil svůj záběr (provozní hodiny).
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d) PERSONÁLNÍ ZMĚNY
od 8/2019 jsme se rozhodli zrušit pozici metodika programu a konzultanta pro oblast trhu práce
(zastával jí Jakub Lívanský)
od 10/2019 jsme snížili úvazky oběma mentorům (Ladislavu Zdražilovi na 0,2 a Anetě
Raichlové na 0,8)
průběžně najímáme na DPP lektory pracovních workshopů (v 5. MO jsme zahájili 3 souběžné
delší workshopy, které přesahují i do 6.MO)
od 12/2019 nastoupila do projektu odpovídajícím poměrem úvazku účetní Lenka Štáblová
O změnách týkajících se metodika a lektorů jsme informovali v ŽoZ č. 6 z 11/2019 schválené z účinností
od 9/2019. Vzhledem k dlouhodobě nižším kapacitám KA a hodnotám indikátorů jsme snížením úvazků
a pracovních pozic přiblížili čerpání dotace reálně očekávatelným výstupům a výsledkům projektu.
Úvazek mentorů je naplánován tak, aby pokrýval odpolední dobu, v níž jsou naše NZDM otevřená pro cílovou
skupinu, a nezbytný čas pro vedení související dokumentace a pro přípravy. Metodiku projektu vytváříme od
jeho počátku (9/2017) a máme za to, že její současná, velmi pestrá podoba umožňuje plnohodnotnou realizaci
zejména KA 2 (strategická hra), oba stávající mentoři prošli dostatečným metodickým vedením apod..
Zvýšený zájem účastníků projektu o pracovní workshopy byl pak podnětem pro prodloužení některých
workshopů a souběžné zaměstnání několika lektorů.
Dospěli jsme k tomuto řešení:
Realizační tým je nyní nastaven na reálné kapacity odpovídající aktuální návštěvnosti NZDM, zároveň je
schopen pružně reagovat na změny zájmu cílové skupiny a na rozšíření projektu do dalších institucí (např. do
škol).
e) PERSONÁLNÍ ZMĚNY
V rámci závěrečného MO management projektu zajišťoval projektový a finanční manažer David Dohnal,
projektová a finanční manažerka Michaela Ponížilová(po nástupu na MD nastoupila projektová manažerka
Monika Koloušková) a účetní Lenka Štáblová.
Důležitým výsledkem projektového managementu a řízení rizik v 6. MO je úprava nastavení projektu, kdy
držíme stále úroveň mentorů (i když jejich kapacity snižujeme) a doplňujeme jí o rozšířené pracovní workshopy
a tedy navýšené kapacity lektorů - workshopy se tak stávají dalším pilířem projektu. Naše dlouhodobé úsilí o
spolupráci s dalšími aktéry pak v 6. MO vyústilo v dohodu s několika školami a dětskými domovy, s nimiž
můžeme částečně KA projektu pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí od 15 let ohrožených různými sociálními
riziky realizovat.

VÝVOJ HARMONOGRAMU KLÍČOVÝCH AKTIVIT
Přestože jsme v projektu oslovili více osob z cílové skupiny než bylo původně plánováno, dosahuje projekt
nižších kapacit (počtů konzultací, workshopů, kurzů atd.), výstupů a indikátorů.
Příčiny tohoto stavu jsou následující:
a) Změna struktury cílové skupiny v lokalitách, v nichž měl projekt působit
Od období příprav projektu (přelom let 2016/2017) došlo v lokalitách Kroměříž, Mohelnice a Zábřeh k
obměně klientů našich sociálních služeb a začali v nich výrazně převažovat klienti pod 15 let věku.
Projekt tak v současné době realizujeme pouze v Olomouci a v Prostějově, tedy ve 2 z 5 lokalit, kde byl
původně plánován.
b) Změny na trhu práce
V prosinci 2016 vykazoval OLK nezaměstnanost ve výší 5,9%, v červenci 2019 je to již pouze 2,6%
a na 1 pracovní místo připadá 1,1 uchazeč. Zaměstnavatelé tak akceptují (zejména na méně
kvalifikovaných pracovních místech) i osoby z cílových skupin, které dříve považovali za rizikové.
_______________________________________________________________________________________________________________
název projektu: REPLAY (Práce hrou)
Společnost Podané ruce o.p.s.
reg.č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358
www.podaneruce.cz
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR.

Z těchto důvodů se části klientů našich sociálních služeb s menšími sociálními bariérami daří najít si
zaměstnání samostatně, bez potřeby větší podpory ze strany těchto služeb nebo projektů.
c) Sociální návyky
Projekt tak využívají především účastníci s vážným sociálním znevýhodněním a tedy s velmi slabými
sociálními návyky (nerespektují pravidla a dohody), což komplikuje pravidelnou docházku
do projektových aktivit a tedy dosahování bagatelní podpory. Výraznou část klientů NZDM v Olomouci
v Prostějově a tedy i účastníků projektu v posledních 2 MO tvoří Romové (80 až 90%), u nichž je
konfliktní jednání, vzdorovitost běžným normám a uzavřenost většinovému sociálnímu prostředí
naučenou zvládací strategií náročných nebo rizikových situací (díky negativním zkušenostem
z minulosti - např. diskriminace).
V projektu jsme v rámci KA 7 průběžně monitorovali vývoj realizace jednotlivých KA a zaváděli jsme různá
opatření, která situaci projektu zlepšila:
přizpůsobení harmonogramu potřebám, zájmu a možnostem účastníků projektu (v 5. jsme z těchto
důvodů měnili hamonogram u všech KA pracujících s účastníky projektu)
po dohodě s ŘO jsme rozšířili interpretaci profilu cílové skupiny projektu
zavedli jsme terénní formu zejména strategické hry, aby byl projekt snadněji dostupný i osobám z cílové
skupiny, které nedocházejí do našich ambulantních služeb
změnili jsme režim přítomnosti mentora v jednotlivých lokalitách (původně každý týden 2 dny v každé
lokalitě, poté střídání lokalit v týdenních cyklech, od 4. MO má každá lokalita k dispozici 1 mentora)
průběžně jsme dopracovávali metodiku projektu o další témata a moduly, které mohly být pro cílovou
skupinu zajímavé (např. KA 4 jsme rozšířili o kurzy IT gramotnosti)
geografické přizpůsobení projektu (místa, kde cílové skupina věkem neodpovídala požadavkům OPZ,
jsme postupně opustili a kapacity projektu jsme zintenzivnili tam, kde je zájemců o projekt více)
v 5. MO se nám podařilo zahájit užší spolupráci s několika školami
přizpůsobování čerpání (některé položky využíváme méně - např. mzdy pro tréninková místa, v 5. MO i
mzdy mentorů)

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU A ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
Vzhledem k dlouhodobě nižším kapacitám KA a hodnotám indikátorů, které jsme popisovali v průběžných
ZoRP, jsme v průběhu realizace projektu přistoupili k několika změnám, jež přiblíží čerpání dotace reálně
očekávatelným výstupům a výsledkům projektu. Původními cílovými hodnotami bylo 390 účastníků, kteří
vstoupí do projektu, a 250 účastníků s bagatelní podporou (8 152 500 Kč). Naším záměrem bylo pro finální fázi
realizace projektu je dodržet "mezi mírou čerpání výdajů z rozpočtu a mírou dosažení stanovených indikátorů
odpovídající poměr" (viz. Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce/verze 11/Kapitola 18.1.1.), konkrétně:
18.1.1Sankce při nesplnění cílových hodnot indikátorů. Pokud je mezi mírou čerpání výdajů z rozpočtu projektu
a mírou dosažení stanovených cílových hodnot indikátorů odpovídající poměr, pak příjemce není za nedosažení
cílových hodnot sankcionován. Ovšem pokud je rozpočet projektu využit v míře vyšší, než jaká je míra naplnění
cílových hodnot indikátorů, pak hrozí sankce (tj. vyčerpané prostředky, k nimž v adekvátní míře nebylo
dosaženo cílových hodnot indikátorů, představují – za zdroje financování poskytnuté ŘO, příp. jiným
poskytovatelem – neoprávněně použité prostředky).
Cílové hodnoty indikátorů se pro ověření tohoto principu zaokrouhlují při výpočtu matematicky
na celé jednotky. Tímto postupem jsme se řídili do konečné fáze realizace projektu s výsledem:
Celkem vstoupilo do projektu: 327 účastníků, z toho 140 účastníků splnilo limit tzv. bagatelní podpory,
tj. zúčastnilo se aktivit v počtu 40hodin a více (KA1 a počet hodin z této aktivity jsme do celkového počtu hodin
nezapočítávali.
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V rámci uznatelných nákladů projektu vykazujeme celkem částku ve výši: 4 191 313,18 Kč. V rámci přepočtu
na hodnotu vykazovaných indikátorů (140účastníků/splněno) by bylo možné vykázat celkem částku ve výši:
4 565 400 Kč.
Tedy s ohledem na výše uvedené jsme podmínku čerpání uznatelných nákladů splnili s odkazem
na Obecnou část pravidel pro žadatele a příjemce/verze 11/Kapitola 18.1.1.

6. Personální zajištění
Mentoři vedou informační workshopy a individuální vstupní pohovory (KA 1), motivují účastníky projektu
k uplatnění na trhu práce a rozvíjí jejich komunikační a sociální dovednosti a jejich orientaci na trhu práce
prostřednictvím strategické hry, zpracovávají a revidují individuální rozvojové plány (KA 2), plánují obsahovou
náplň pracovních workshopů a spolupracují s lektory, plánují a organizují pracovní ochutnávky a doprovází na
ně skupiny účastníků projektu (KA 3), kompletně zajišťují pracovní a finanční poradenství a vzdělávání,
při pracovním poradenství připravují účastníky projektu na přijímací pohovory apod. (KA 4), věnují se podpoře
a asistenci účastníků projektu při pracovním tréninku (KA 5). Mentoři mají také na starost trénink na principu
postupného zplnomocňování a zajišťují nácvik těchto kompetencí a návyků: dodržování pracovní doby, přístup
k práci jako k plnění úkolů, zvládání pracovní zátěže, zvyšování samostatnosti, převzetí odpovědnosti
za výstupy své práce, učení se spolupráci v kolektivu. Mentor zajišťuje rovněž motivaci, reflexi pracovního
výkonu a mediaci vztahů na pracovišti. Mentor zprostředkovává kontakt s ÚP a s agenturami práce, reflektuje
vhodné dostupné pracovní příležitosti a nabídky rekvalifikací, doprovází na příjímací pohovory, asistuje při
další komunikaci se zaměstnavatelem, podporuje při rozhodování o dokončení/doplnění vzdělání.
Lektoři pracovních workshopů zajišťují přípravu konkrétních workshopů ušitých na míru cílové skupině a jejím
individuálním potřebám (včetně zajištění výukových pomůcek) a workshopy realizují.
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..

7. Vyhodnocení a závěr realizace projektu.
V závěrečném monitorovacím období jsme se setkali s celosvětovým problémem‚ globální pandemie
COVID-19). V této návaznosti nebyla realizace projektu přerušena, avšak jsme museli přijmout potřebná
opatření v rámci práce s cílovou skupinou.
Primárně se jednalo o individuální poradenství v prostorách k tomuto určených (po uzavření NZDM
docházelo k setkávání pouze na venkovních prostranstvích a dle kritérií stanovených
Vĺádou ČR.
Současně byl vybudován sofistikovaný nástroj (www.spr-replay.cz), který umožňoval komunikaci on-line
a to v rovinách: mentor – účastník projektu (individuální a skupinové aktivity) a lektor – účastník projektu
(skupinové aktivity). Primárním faktorem bylo nepřerušit kontakt s cílovou skupinou a pomoci jí v dalším
rozvoji, případném poradenství. Doprovodným médiem byl FB.
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Změny očekávané v důsledku realizace projektu v online prostředí
Mladí lidé s cílové skupiny prožívají zátěžové období dospívaní a nejistoty a ze svých rodin nebo dalšího
sociálního prostředí si přinášejí stigmata, která brání jejich plnohodnotnému osobnímu, občanskému a posléze
profesnímu rozvoji. Náš inkluzivní a v přirozeném prostředí cílové skupiny dostupný program prevence sociálně
patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních dovedností umožní účastníkům
projektu zažít pocit úspěchu a společenského ocenění tolik potřebný pro zvýšení jejich sebevědomí a s využitím
názorných a instrumentálních technik a zážitkové pedagogiky je provede modelovými situacemi v oblasti
společenského styku, trhu práce, vedení osobního rozpočtu, zajištění bydlení či trávení volného času, které jsou
nebo by mohly být pro cílovou skupinu neznámé nebo rizikové, a nacvičí s nimi dovednosti potřebné pro
zvládání nároků a krizových situací, které s nimi mohou být spojeny. Tento program může být zejména v
odlehlejších částech území jediným nástrojem pomoci cílové skupině a jeho mentor jedinou osobou, které se tito
mladí lidé budou moci svěřit a která je může v úskalích jejich nelehké životní etapy podpořit. Absence
programu tohoto typu na uvedených územích může způsobit, že tito mladí lidé svou rizikovou sociální situaci
nezvládnou a neúspěch je trvale poznamená - nenajdou cestu své životní seberealizace a smysluplné místo ve
společnosti a bude jim hrozit trvalé sociální vyloučení. U účastníků projektu dojde k těmto změnám:
začnou vnímat sebe sama jako plnohodnotného člena společnosti
dojde k obnovení jejich rovnocenných vztahů mezi vrstevníky
sníží se nebezpečí nedokončování vzdělávacího procesu
seznámí se s fungováním trhu práce a osvojí si pracovní návyky
naučí se odpovědnému hospodaření s financemi, péči o domácnost a porozumí fungování realitního
trhu
osvojí si konstruktivní postoj k závislostem
Usilujeme o odstranění nebo zmírnění bariér při prvních samostatných krocích životem, o změnu postojů
a rozvoj základních sociálních kompetencí – tím, že kontaktujeme a pracujeme s účastníky projektu v jejich
přirozeném on-line prostředí (v on-line prostředí, tedy informujeme o projektu na různých chatech, portálech
apod., hledáme zde nové zájemce a se stávajícími účastníky projektu rozvíjíme společné aktivity on-line).
zvyšujeme dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace
vedeme účastníky projektu ke změně rizikových postojů a trénujeme sociální kompetence
pomáháme účastníkům projektu otevřít nové obzory
rozvíjíme schopnost účastníků projektu vyjádřit své představy a reflektovat je
zvyšujeme jejich sebevědomí
posilujeme jejich komunikační dovednosti účastníků projektu
vedeme účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i
praktických cílů a seznamujeme je se základními principy finanční gramotnosti, fungování trhu
práce a realitního trhu (nacvičujeme s nimi na dálku modelové situace)
posilujeme u účastníků respektování zásad "harm reduction" (netolismus, gaming apod.)
I projekt ve své e-formě umožní svým účastníkům zažít pocit úspěchu a ocenění potřebný pro zvýšení jejich
sebevědomí a provede je e-formou modelovými situacemi v různých oblastech života, které jsou nebo by mohly
být pro cílovou skupinu neznámé nebo rizikové. e-Replay může být v on-line prostředí důležitým nástrojem
pomoci cílové skupině a jeho mentor osobou, které se tito mladí lidé budou moci svěřit a která je může v
úskalích jejich nelehké životní etapy podpořit a současně s podporou lektora si takto rozšířit své znalosti

a dovednosti.
Záznamy e-realizace:
záznam o aktivitě s účastníkem v prostředí ZOOM (www.spr-replay.cz)
záznam o aktivitě s účastníkem v on-line prostředí FB/on-line chat (www.spr-replay.cz)
záznam o jednotlivých kontaktech a intervencích k danému dni (prezenční listina, podepisuje
mentor nebo lektor)
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Z obou typů záznamů musí být patrný čas (jak dlouho komunikace/aktivita s účastníkem trvala),
typ aktivity (rozhovor, účast ve hře, dopisování v chatu atd.) a „médium“ (FB, e-mail, telefon apod.). Z každého
dne archivujeme záznamy přímé práce s účastníky, ze kterých je dohledatelné jméno mentora/lektora, jméno
(přezdívka) účastníka projektu, datum a čas účasti na aktivitě.

E-realizace přímé práce s účastníky projektu (KA 2, KA 3 a KA 4)
A. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A MEZILIDSKÉ VZTAHY (slouží ke zformování skupin
účastníků on-line, k nácviku pravidel komunikace, vztahů a spolupráce on-line)
Individuální a skupinové chaty na témata vycházející z aktuálních potřeb a zájmů účastníků
projektu a z aktuální situace
Individuální a skupinové on-line hry, při nichž bude mentor dohlížet na dodržování pravidel
doplňkově individuální chaty, maily, telefonáty
Mentor
připravuje
témata
chatů
zveřejňováním
zpráv,
článků
nebo
odkazů
na videa atd., které předtím vyhledal, a vybírá on-line hry vyžadující spolupráci účastníků projektu,
koordinaci
společné
strategie
atd.
(např.
budování
měst,
dobývání
území).
Hry, odkazy, zprávy a články vybíráme a zaměřujeme alespoň částečně (některé) na témata trhu
práce (on-line hry o různých povoláních), rodiny, bydlení, finanční gramotnosti (hospodaření
s virtuálními penězi/body vyhranými v hrách apod.)
B. VZDĚLÁNÍ, TRH PRÁCE, FINANČNÍ GRAMOTNOST, BYDLENÍ, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ
JEVY (slouží k nácviku a rozvíjení sebevyjádření různými formami a k seznámení a osvojení témat a
principů v oblasti vzdělávání, trhu práce, finanční gramotnosti a sociálních rizik)
vyjádření snu o životním cíli nebo jiných témat souvisejících s projektem názornou formou (buď
doma a následné vyfocení, nebo s využitím on-line výtvarných, fotografických, hudebních aj.
programů)
příprava a realizace mikroprojektů (nejlépe skupinových, ale i individuálních) formou soutěží
(závěrečná prezentace na FB, vyhodnocení, pochválení, odměna), v nichž se účastníci projektu
seberealizují, učí se něco praktického pro svou budoucnost a které se budou alespoň částečně
(některé) týkat témat trhu práce (např. „Hledej nejpraštěnější nabídku zaměstnání/zábavné video
s určitou profesí“ atd.), rodiny (on-line prohlídky ZOO, muzeí, historických center měst nejen
v ČR), bydlení („Hledej v nabídkách realitek dům/byt podle Tvých představ“), finanční gramotnosti
(on-line monopoly)
mentor připravuje formou zpráv, článků nebo odkazů příklady témat „sebevyjdřovacích“
aktivit/vyhlašuje tak soutěže mikroprojektů a připojuje odkazy na užitečné on-line nástroje, soutěže
vyhodnocuje, vybízí účastníky projektu k diskusi o soutěžích atd.
lektor realizuje tematicky zaměřené workshopy v rámci podporovaných aktivit projektu, primárně
se zaměřením na tyto tematické celky: fotografické práce, příprava výstavy pro galerie a muzea,
tvorba videí, bankovní sektor a nebankovní sektor, pracovní pohovory, zodpovědnost za život si
nosíš v sobě, start-up Tvého života a mnohé další.

Vizuální identitu OPZ dodržujeme i u následujících případů:
webové stránky, microsity, sociální média informující o projektu;
dokumenty určené pro veřejnost či cílové skupiny projektu (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy,
analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
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V průběhu realizace projektu průběžně sledujeme a vykazujeme dosažené hodnoty MI. Důležité je, aby se
vykazované hodnoty opíraly o průkaznou evidenci vedenou příjemcem. Evidencí se myslí např. záznamy
o každém klientovi, prezenční listiny kurzů, apod., tzn., že vykazované hodnoty musí být prokazatelné
a ověřitelné případnou kontrolou.
Současně se řídíme pokyny dle dokumentace MPSV: REALIZACE AKTIVIT A ZPŮSOBILOST
VÝDAJŮ V PROJEKTECHPODPOŘENÝCH ZOPZ VDOBĚ NOUZOVÉHO STAVUV ČR
ASOUVISEJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ, konkrétně A) Výjimka pro tzv.
bagatelnost podpory a rozšíření možnosti realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě.
V návaznosti na práci s cílovou skupinou jsme v posledním MO realizovali i pobytové aktivity se zaměřením
na podporu motivace účastníků a současně realizovat interaktivní workshopy se zaměřením na podporu klíčové
aktivity KA 3 pro rozvoj dovedností a znalostí se zaměřením na oblasti: přiblížit mladým lidem konkrétní
profese/pracovní workshopy a ochutnávky/účastí vedoucích k motivaci ke konstruktivní profesní kariéře,
nacvičit obecné pracovní návyky/pracovní trénink účastníků projektu se zvýšeným praktickým dopadem.
Dílčím cílem KA 3 reagujícím na nereálné představy, které o trhu práce cílová skupina má,
a na bariéry, které mnoha jejím příslušníkům brání vykonávat zaměstnání, která by je bavila, je rozšířit
povědomí účastníků projektu o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů.
Součástí těchto pobytových akcí budou interaktivní bloky s mentory zaměřené na podporu aktivit KA2, KA4
a KA5, konkrétně: motivovat a seznámit účastníky projektu s fungováním trhu práce/tematická strategická
hra/osob orientujících se na trhu práce, připravit účastníky projektu na reálné požadavky zaměstnavatelů a na
zvládání finančních rizik/pracovní a finanční poradenství a vzdělávání účastí zvyšujících pracovní předpoklady
a finanční gramotnost.
Dílčím cílem KA 2 reagujícím na izolaci od trhu práce a pasivitu cílové skupiny ohledně profesní
budoucnosti, je zvýšit motivaci k práci a znalosti účastníků projektu týkající se možností pracovního
uplatnění.
Dílčím cílem KA 4 reagujícím na nejasné představy osob z cílové skupiny o budoucí kvalifikaci a
pracovní kariéře, nedostatečné kompetence pro hledání a ucházení se o zaměstnání a jejich nízkou
finanční gramotnost, je posílit připravenost účastníků projektu zvládat požadavky zaměstnavatelů a
finanční rizika.
Dílčím cílem KA 5 reagujícím na nedostatečné praktické zkušenosti cílové skupiny
s vykonáváním práce je dopomoci účastníkům projektu k osvojení obecných pracovních návyků.

Průběžně jsme prováděli dotazníková šetření. V dotazníku mohli účastníci, lektoři a mentoři
vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost a podat návrhy na zlepšení. Uvádíme vzory dotazníkového
šetření.
CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU: 327
POČET ÚČASTNÍKŮ, kteří splnili účast v projektu více než 40hodin: 140
POČET ZVEŘEJNĚNÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ: 2 (metodika a Závěrečná evaluační zpráva)
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