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ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU  
PODANÉ RUCE NA CESTĚ K UDRŽITELNÉMU BYDLENÍ 

za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020 

1. Informace o projektu 

Název projektu: "Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení" 

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 03_16_064 

Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395 

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 předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení osob bez přístřeší,  

ohrožených ztrátou bydlení nebo žijících v nevyhovujícím bydlení na Olomoucku zejména 

prostřednictvím jejich znovuzačlenění do systému adekvátního bydlení. Poskytne jim podporu sociální 

práce při přípravách na bydlení (KA 2) a udržení tohoto bydlení (KA 3) a doplňkově pracovní, 

finanční a právní poradenství a vzdělávání (KA 4). Projektem projde za 3 roky realizace 108 účastníků 

(80 nad bagatelní podporu). 

4. Cíle projektu 

Hlavní cílem projektu je předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení způsobeného 

hlavně ztrátou bydlení či dlouhodobým využíváním nevyhovujícího, případně nejistého bydlení. 

Projekt poskytuje podporu osobám hledajícím adekvátní bydlení, bezdomovcům a osobám a rodinám 

žijícím v podstandardním bydlení na Olomoucku. Vede k získání znalostí a dovedností potřebných  

pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobé udržení nájmu a dopomáhá tak ke znovuzačlenění 

účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Vybavuje je také informacemi z oblasti 

zaměstnanosti a finanční a právní gramotnosti a celkově tak zvyšuje šance účastníků projektu 

pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni. 

http://www.podaneruce.cz/
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Tento cíl se rozpadá do následujících cílů dílčích:  

 

1) Dílčím cílem KA 1 reagujícím na nedostupnost programů podporujících důstojné a udržitelné 

bydlení na Olomoucku pro osoby bez přístřeší nebo v nejistém bydlení je zavést na daném území 

program jejich znovuzačlenění do systému adekvátního bydlení. 

 

NÁPLŇ KA1: 

 

REVIZE A APLIKACE METODIKY 

Základní metodika programu byla vytvořena a je využívána v Jihomoravské sekci naší 

společnosti v Brně (program Pasáž zaměřený na osoby ohrožené závislostmi). Pro naše účely 

metodiku upravíme (rozšíříme cílovou skupinu a tím i metody práce s ní). 

 

KONTAKTOVÁNÍ 

První informaci o projektu obdrží široký okruh osob z cílové skupiny prostřednictvím 

naší komunikace v rámci síťování poskytovatelů sociálních služeb a v rámci našich terénních 

programů. Podrobnější představení projektu provedou mentoři prostřednictvím neformálních 

informačních workshopů, při nichž budou s využitím interaktivních a názorných metod 

informovat zájemce o přínosu projektu. Soustředí se zejména na fakt, že právě zajištění 

stabilního bydlení je předpokladem pro úspěšné řešení dalších sociálních rizik 

(nezaměstnanost, zadlužení apod.). Poté budou následovat individuální vstupní rozhovory, 

při nichž mentoři zmapují sociální situaci a osobnostní, vzdělanostní a profesní profil zájemců 

o projekt a s vybranými účastníky společně vyplní monitorovací list podpořené osoby. 

 

2) Dílčím cílem KA 2 reagujícím na dlouhotrvající neúspěchy osob z cílové skupiny při zajištění 

odpovídajícího bydlení a její nízkou orientaci týkající se možné podpory a fungování realitního 

trhu je zvýšit motivaci a účastníků projektu k opětovnému hledání bydlení a související potřebné 

znalosti. 

 

NÁPLŇ KA2: 

 

Motivační rozhovory zaměřené na emoční pomoc a podporu účastníkům projektu při hledání 

dalších alternativ vedoucích k životní změně a reflexe role bydlení v ní, příprava na zvládání 

zátěže. Zpracování individuálních rozvojových plánů účastníků projektu. Informační servis 

o nárocích osob v krizové sociální situaci na příslušné dávky a příspěvky a asistence při jejich 

vyřízení. Informační servis o principech fungování trhu s nájemnými byty (role realitních 

kanceláří, obvyklé požadavky pronajímatelů, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, způsob 

uzavírání rezervační a nájemní smlouvy, související poplatky apod.). Poradenství při výběru bytu 

z webových nabídek (dle lokality, výše nájemného, jeho dispozic a stavu). Nácvik sebeprezentace 

a komunikace při prohlídkách bytů, případně doprovázení na tyto prohlídky. Poradenství 

při vyhodnocení navštívených bytů a volbě konkrétního bytu. Poradenství a asistence při jednání 

s konkrétní realitní kanceláří a pronajímatelem a uzavírání smluv (dohled nad uplatněním všech 

práv účastníka projektu). Poradenství týkající ze stěhování a zahájení bydlení (přepis úhrady 

energií, dovybavení bytu apod.). 

Součástí KA bude i jednání s realitními kancelářemi a majiteli bytů (soukromými i s městem) 

za účelem jejich motivace k poskytnutí nájemních bytů cílové skupině za přijatelné nájemné. 

http://www.podaneruce.cz/
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3) Dílčím cílem KA 3 reagujícím na rizikové vzorce komunikace a chování osob z cílové skupiny 

a nedostatečné návyky týkající se využívání a správy bytu je nacvičit s účastníky projektu 

kompetence nezbytné k dlouhodobému udržení získaného bydlení. 

 

NÁPLŇ KA3: 

 

Zorganizování úvodní ubytovací schůzky, při níž dojde k seznámení účastníků projektu 

s vybavením bytu, obsluhou spotřebičů, umístěním HUV, HUP a pojistek a se zásadami soužití 

s ostatními obyvateli domu. Motivace k odpovědné péči o byt (ztotožnění s bytem jako 

s domovem a vlastní životní hodnotou). Trénink údržby domácnosti (pravidelné mytí nádobí, 

vynášení odpadků, praní prádla a žehlení, vytírání podlah a luxování koberců, úklid a dezinfekce 

toalety a koupelny, provádění jednodušších oprav nábytku a dalších domácích zařízení, 

objednávání náročnějších oprav u řemeslníků atd.) a prevence škod na bytech. Nácvik 

ekonomicky šetrné spotřeby. Dohled nad plněním povinností nájemce (včasné placení nájemného 

a záloh) a asistence při komunikaci s pronajímatelem. Vedení k zapojení do kolektivní péče o dům 

(udržování čistoty ve společných prostorách, společné práce v domě a v okolí domu). Mediace 

vztahů mezi obyvateli bytu i vztahů obyvatel bytu se sousedy, nácvik komunikačních technik 

pro předcházení nebo zvládání konfliktů. Společné hodnocení využívání bytu s nájemcem 

i pronajímatelem za účelem dosažení dlouhodobé nájemní smlouvy. 

 

 

4) Dílčím cílem KA 4 reagujícím na obvykle dlouhodobou nezaměstnanost osob z cílové skupiny 

a jejich nízkou finanční a právní gramotnost je posílit připravenost účastníků projektu zvládat 

reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika. 

 

NÁPLŇ KA4: 

 

Bude probíhat individuální formou. Návrh konkrétního kroku představí účastník projektu, 

mentor otázkami upřesňuje a pomáhá formulovat jednotlivé cíle tak, aby byly splnitelné. Bude 

také účastníky projektu doprovázet při řešení situací, ve kterých v minulosti opakovaně selhávali.  

 

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ 

- reflexe zaměřená na seberealizaci v oblasti vzdělání a zaměstnání, 

- informační servis a poradenství týkající se volby kurzů profesního vzdělávání 

a vhodného povolání, 

- individuální nácvik pohovoru při výběrových řízeních, asistence při kompletaci 

dokumentace (CV, vysvědčení, certifikáty apod.), 

- asistence při komunikaci s ÚP a se zaměstnavateli. 

 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ 

- shromáždění a analýza smluv, účetních dokladů a další dokumentace, 

- konsolidace příjmů a výdajů, 

- principy hospodaření s osobním rozpočtem, 

- řešení půjček, dluhů a exekucí. 

http://www.podaneruce.cz/
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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

- podpora a asistence při mimosoudním nebo soudním řešení konfliktů a sporů týkajících 

se bydlení, zaměstnání, financí (zajistí právník). 

 

Vzdělávání bude mít skupinovou formu a bude zaměřeno na otázky, které budou společné 

pro více účastníků projektu - např.: 

- služby zaměstnanosti ÚP, APZ, služby agentur práce, 

- základy finanční gramotnosti, 

- bankovní a nebankovní úvěry a půjčky, 

- smlouvy (pracovní, nájemní). 

 

5) Účelem KA 5 je vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky pro úspěšnou 

realizaci ostatních, obsahových KA a zajistit evaluaci projektu. 

 

NÁPLŇ KA5 

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT se skládá 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 pro každou KA pro dosažení dílčích cílů), 

- 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. nová legislativa a nástroje v oblasti sociálního bydlení 

a 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 projektu, 

- vytváření podmínek pro udržitelnost projektu. 

 

 

 

 

 

http://www.podaneruce.cz/
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Personální zajištění 

 

Mentor zajišťuje kompletně přímou práci s účastníky projektu. Navazuje aktivní kontakt 

s potenciálními účastníky projektu a informuje je o jeho možnostech a podmínkách. Pracuje 

s účastníky projektu na formulaci zakázky, přičemž způsob této formulace a úroveň jejího 

propracování závisí na konkrétní životní situaci účastníka, jejím kontextu a charakteru podpory 

projektu. Zároveň respektuje cílovou skupinu projektu a jedná v souladu s obsahem projektové žádosti.  

Mentor poskytuje poradenství týkající se fungování realitního trhu a způsobů získání 

standardního bydlení, doplňkově provádí poradenství pracovní a finanční. Provádí motivační aktivity. 

Objasňuje klientům jejich práva a povinnosti na trhu s bydlením, při uzavírání nájemní smlouvy a při 

využívání bytu a způsob jejich uplatnění a plnění. Poskytuje pomoc při základní stabilizaci sociální 

situace účastníků projektu ve vztahu k zajištění standardního bydlení. Radí a podporuje účastníky 

projektu při kontaktu s institucemi, organizacemi a aktéry relevantními pro oblast bydlení a koordinuje 

jejich pomoc ve vztahu k situaci účastníků projektu. Podporuje rozvoj nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a praktických dovedností účastníků projektu potřebných pro získání a udržení 

standardního bydlení.  

Mentor také zajišťuje širší oslovení cílové skupiny v rámci síťování. Provádí informační 

workshopy a individuální vstupní pohovory (KA1). Provádí sociální práci v oblasti příprav 

na adekvátní bydlení (KA2: zpracovává a reviduje individuální rozvojové plány, motivuje k životní 

změně a role bydlení v ní, provádí informační servis, poradenství a asistence v oblasti fungování 

a mapování trhu s bydlením a vyhledávání vhodného bytu) a udržení bydlení (KA3: uvedení 

do nového bytu, motivace a trénink péče o byt a prevence škod, podpora při komunikaci 

s pronajímateli, mediace vztahů obyvatel bytu a jejich vztahů se sousedy). Zajišťuje pracovní 

a finanční poradenství a vzdělávání (KA4: orientace na trhu práce, nácvik přijímacích pohovorů, vede 

k odpovědnému finančnímu hospodaření, podporuje při řešení dluhů). Kontaktuje instituce, organizace 

a další aktéry relevantní pro oblast bydlení a zajišťuje jejich spolupráci s projektem. Vede dokumentaci 

práce s účastníky projektu.  

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 Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení spolupracuje se službami v rámci 

Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se zejména o tyto služby:  

 

- Terénní programy na Olomoucku, 

- Centrum komplexní pomoci v Olomouci, 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci, 

- Program práce s klienty v konfliktu se zákonem. 

http://www.podaneruce.cz/
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Dále Projekt Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení spolupracuje s: 

- Úřadem práce v Olomouci, Prostějově, Mohelnici, Přerově a Zábřehu na Moravě, 

- Samosprávou města Konice, 

- Společností Mana o.p.s., 

- Člověkem v tísni o.p.s., 

- Dětskými domovy a domovy pro matky s dětmi, 

- Fakultní a Vojenskou nemocnicí v Olomouci, 

- Psychiatrickou nemocnicí ve Šternberku, 

- Azylový dům v Zábřehu na Moravě. 

 

5. Provozní informace a řízení rizik 

VÝVOJ PROJEKTU – ZÁJEM ÚČASTNÍKŮ 

 

Na začátku projektu probíhá zejména klíčová aktivita (dále jen KA) 1 „Kontaktování cílové 

skupiny a tvorba metodiky“, tato aktivita trvá během celého běhu s různou intenzitou. Metodika 

projektu je živý dokument, na kterém průběžně pracujeme. Tato aktivita však probíhá po celou dobu 

realizace projektu dle zájmu účastníků. 

V dalších měsících probíhá KA 2 „Sociální práce - přípravy na bydlení“, zahrnující všechny kroky 

důležité pro získání bydlení. Od motivace klientů, vypracování individuálního plánu, poskytování 

informačního servisu, poradenstvím, asistencí při hledání a výběru bytu až po  podporu při stěhování 

se do nového bytu (přepsání energií, dovybavení bytu).  
Součástí KA 2 jsou i jednání s realitními kancelářemi a majiteli bytů (soukromými i  s  městem)  

za účelem jejich motivace k poskytnutí nájemních bytů cílové skupině za  přijatelné nájemné.  

Na tuto aktivitu navazuje KA 3 „Sociální práce - udržení bydlení“, která zahrnuje, motivaci 

k odpovědné péči o byt, trénink údržby domácnosti, nácvik ekonomicky šetrné spotřeby, případná 

asistence při komunikaci s majitelem, nácvik komunikačních technik pro předcházení nebo zvládání 

konfliktů.   

Během téměř celého běhu (kromě fáze kontaktování klientů) probíhá KA 4 „Poradenství - 

pracovní, finanční a právní“, které individuální formou vzdělává a informuje klienty o důležitých  

a aktuálních tématech podle individuálních potřeb klientů.  

Činnost KA 5 „Řízení projektu“ se realizuje v průběhu celého projektu, „Evaluace“ probíhá 

zejména na samém konci, ale projekt a jeho dopady si interně hodnotíme průběžně.  
 

Během 1. MO došlo v realizačním týmu k několika změnám vyvolaným jak individuálními 

rozhodnutími pracovníků, tak personální situací ve Společnosti Podané ruce o.p.s.. Další změny jsme 

museli nebo budeme muset provést proto, abychom realizační tým opět stabilizovali. 
 

Dospěli jsme k tomuto řešení: 
 

Na pozici metodika projektu 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  
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v sociálních službách 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 jsme ponechali dosud 

neobsazenou, protože na začátku roku 2018 odpovídal počet účastníků projektu kapacitám 2 mentorů, 

v současné době však již máme vyhlášené výběrové řízení na její obsazení. Pozici projektového 

manažera převzala od 2/2018 Jana Nicáková a bude ji vykonávat souběžně s finančním 

managementem. 
 

Převis zájmu náš projekt chceme v roce 2019 řešit jeho posílením o projekty další (nabízí se např. 

dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, mezi jejichž priority bude sociální bydlení 

nově zařazeno, nebo výzvy OPZ vyhlašované na podzim 2018). 

 

Problémy s docházkou do KA řešíme dojížděním za účastníky projektu, kteří jsou ze zdravotních nebo 

sociálních důvodů omezeni v mobilitě (již dnes jezdíme do Přerova, Zábřehu, Konice, Šternberku  

a Prostějova) a budeme se ve zvýšené míře věnovat metodické práci v oblasti motivace účastníků 

projektu.   

 

Projekt nabízí standardní strukturu poradenské podpory v oblasti bydlení (sociální práce zaměřená na 

přípravy a udržení bydlení, poradenství pracovní, finanční a právní a doplňkově stejně tematicky 

pojaté kurzy), ze strany účastníků projektu však přicházejí další požadavky a očekávání.  

V průběhu 3. MO se účastníci projektu dotazovali na možnost účastnit se svépomocných skupin  

a zlepšit své IT znalosti a dovednosti. Tyto formy podpory však v projektové žádosti explicitně 

popsány nemáme. 

 
Dospěli jsme k tomuto řešení: 
Po konzultaci s ŘO jsou od 2/2019 součástí obecnější náplně KA projektu tyto konkrétní moduly: 

 

a) V KA 2 doplňují individuální motivační rozhovory svépomocné skupiny, které mají stejný 

účel (emoční podpora, zvládání zátěže) a navíc umožňují výměnu a sdílení zkušeností 

účastníků projektu. 

b) V KA 4 bude v rámci vzdělávání nabízen kurz základů IT. Má vazbu na 2 v projektu řešená 

témata: 

- trh práce: využívání e-mailu, internetu a základnách kancelářských programů  

pro hledání zaměstnání, komunikaci se zaměstnavateli a přípravu dokumentů (př. CV) 

- bydlení: využívání e-mailu, internetu a základnách kancelářských programů  

pro hledání bydlení, komunikaci s pronajímateli a realitními kancelářemi  

a přípravu/kontrolu/úpravy dokumentů (např. nájemní smlouvy) 

 

Osobní přístup účastníků projektu v řešení jejich současné situace z pohledu jednotlivých KA projektu: 

lze konstatovat, že můžeme účastníky projektu rozdělit do 2 základních kategorií: aktivní účastníci 

(vnitřně motivovaní) a neaktivní účastníci (nejsou vnitřně motivováni k nalezení stabilnějšího řešení 

jejich současné situace, nedodržují termíny domluvených schůzek). 

 
Dospěli jsme k tomuto řešení: 

Pokračujeme ve stávající formě individuálního poradenství dle KA 2, KA 3, KA 4, doprovodných 

aktivitách při komunikaci s úřady, majiteli bytů, ubytoven apod. 
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Zajistili jsme pravidelnou potravinovou pomoc pro účastníky projektu, abychom podpořili základní 

potřebu člověka. Účastníci projektu takto mohou své úsilí směřovat k uspokojení dalších základních 

potřeb v souladu s nalezením a udržením nového bydlení, práce, sociálních jistot aj. 

 

Zavedli jsme pravidelné skupinové aktivity s cílem zajistit aktivní podporu většímu počtu účastníků 

projektu se zaměřením na tuto problematiku: Bydlení a jeho formy, Práce a odměna, Sociální dávky  

a dávky v hmotné nouzi, Osobní finance a rodinný rozpočet, Občanské právo.  

 

Tímto jsme dosáhli vyšší informovanosti účastníků projektu s cílem efektivnější spolupráce  

pro nalezení adekvátního řešení k dlouhodobějšímu uspokojení individuálních potřeb účastníka 

projektu v souladu s dílčími aktivitami projektu. 

 

6. 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 (dle kritérií 

stanovených Vládou ČR a zavedením přísných hygienických opatření, včetně pravidelné desinfekce 

prostor). V příloze této zprávy uvádíme přijatá opatření. 

 

 

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.) 

 

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. 

 

Průběžně jsme prováděli dotazníková šetření. V dotazníku mohli účastníci a mentoři vyjádřit 

svoji spokojenost či nespokojenost a podat návrhy na zlepšení. 

 

 

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU: 221 

POČET ÚČASTNÍKŮ, kteří splnili účast v projektu více než 40hodin: 83 

POČET ZVEŘEJNĚNÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ: 2 (metodika a Závěrečná evaluační zpráva) 
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Opatření COVID – 19 v rámci poskytovaných služeb projektu 

Kontakt s klientem probíhá primárně individuální formou. 

Klient se musí předem telefonicky objednat a dohodnout si předem stanovený termín a čas,  
a to z důvodu desinfekce a sanitace ploch a vnitřních prostor určených pro setkání.  
Délka kontaktu probíhá po dobu nezbytně nutnou pro předání informací a dokumentace. 
V případě potřeby delší intervence volíme konzultaci ve venkovních prostorách – např. formou 
procházky s klientem v parku. 

V uzavřených prostorách je nutné dodržet následující postup: 

- Projektový pracovník bude mít k dispozici: roušku/respirátor, jednorázové rukavice, 
desinfekci ve spreji pro ošetření tašky/dokumentů, které klient donese, bedýnku - ve které 
budou uloženy materiály od klientů (tyto se popráší desinfekcí a ponechají 24hod. bez 
dalšího kontaktu pracovníka a v k tomuto určeném prostoru), následně je možné s těmito 
dokumenty dále pracovat. Lze také využít poštovní schránku pro předání dokumentů. 
 

- Účastník projektu se bude moci dostavit pouze po předchozí tel. domluvě a musí mít řádně 
nasazenou roušku/respirátor, při vstupu / osobním setkání si desinfikuje ruce prostředkem 
k tomuto určeným. 
 

- Obě zúčastněné strany dodržují hygienické zásady rozšířené o tzv. pravidlo 3R. 
 

- Po provedené konzultaci jsou desinfikovány plochy a prostory, kde setkání proběhlo, 
přípravky k tomuto určenými a je zajištěno řádné větrání těchto prostor. 
 

- Současně jsou vyvěšeny informační letáčky vydané MZ ČR, případně KHS. 
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Evaluační dotazník – pro účastníky projektu 

"Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení" 
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Jakým způsobem jste se o projektu dozvěděl/a? 

- informace z jiné organizace/instituce (název: …………………………………………..….……….) 

- informace od přátel/známých 

- z letáku/webových stránek projektu 

- od pracovníka projektu 

- při skupinové prezentaci (kde: ……………………………………………………………………………….) 

- jiné: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl/a pro účast v projektu? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kterou z  uvedených aktivit považujete za nejpřínosnější? Zakroužkujte 

- KA 2 – sociální práce – přípravy na bydlení 

- KA 3 – sociální práce – udržení bydlení 

- KA 4 – pracovní poradenství 

- KA 4 – finanční poradenství 

- KA 4 – právní poradenství 

 

V čem Vám tato aktivita konkrétně pomohla? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V čem vidíte hlavní přínos tohoto projektu?  Lze označit i více možností 

- motivace k životní změně a změně přístupu k řešení problémů 

- motivace ke změně bydlení 

- znalost svých práv a nároků v sociální oblasti a oblasti bydlení 

- zlepšení komunikace a možností jak využít svých práv v oblasti bydlení 

- získání znalostí v oblasti finanční gramotnosti v souvislosti s udržením bydlení 

- lepší orientace na trhu práce 

- poradenství vedené mentorem – individuální přístup 

- získání nového bydlení 

- jiné …………………………………………………………. 

 

Jak se změnila Vaše situace před nástupem do projektu a v období těsně před 

ukončením/po ukončení účasti v projektu?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Máte zkušenosti s obdobnými programy podpory zaměstnanosti? Jestliže ano, v čem tkví 

hlavní rozdíly/klady/zápory v porovnání s naším projektem?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doporučil/a byste náš projekt osobám v obdobné situaci, jako je/byla ta Vaše?  

 

ANO/NE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ohodnoťte spolupráci s pracovníkem projektu/mentorem 

Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte (jako ve škole)  

Vstřícnost 1 2 3 4 5 

Porozumění 1 2 3 4 5 

Odbornost 1 2 3 4 5 
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Evaluační dotazník – hodnocení účastníků projektu – mentorem projektu  

 
Název: "Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení" 

 

Reg. číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395 

Jméno pracovníka:  …………………………………………………………………………………… 

Datum a podpis:  …………………………………………………………………………………… 

Cílem projektu je předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení způsobeného hlavně 
ztrátou bydlení či dlouhodobým využíváním nevyhovujícího, případně nejistého bydlení. Povede k 
získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobé udržení nájmu a 
dopomůže tak ke znovuzačlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Vybaví je také 
informacemi z oblasti zaměstnanosti a finanční a právní gramotnosti a celkově tak zvýší šance 
účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.  

Domníváte se, že byl tento cíl projektu naplněn? V čem vidíte hlavní přínos projektu? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jakým způsobem se podle Vás změnila situace sociálního vyloučení s aspektem 

nedostupného nebo rizikového bydlení v OLK za dobu realizace projektu (1.10.2017 – 

30.9.2020)? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jaké změny u účastníků spatřujete v souvislosti s účastí v projektu? V čem vidíte u 

účastníků největší posun?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ohodnoťte jednotlivé aktivity v rámci významnosti pro cílovou skupinu (1 = vysoký význam, 

5 = nízký význam) 

 

KA 2 – sociální práce – přípravy na bydlení 1 2 3 4 5 

KA 3 – sociální práce – udržení bydlení 1 2 3 4 5 

KA 4 – pracovní poradenství 1 2 3 4 5 

KA 4 – finanční poradenství 1 2 3 4 5 

KA 4 – právní poradenství 1 2 3 4 5 

 

 

V čem/kde vidíte případné rezervy/nedostatky projektu? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další komentáře (např. hodnocení spolupráce se SPR a s projektem): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


