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PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU  
KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí na území MAS Mohelnicko) 

za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 

1. Informace o projektu 

Název projektu: 
KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro 

mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území 

MAS Mohelnicko) 

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 135/03_16_047/CLLD_16_01_067 

Název výzvy: 1.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Sociální služby-I. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159 

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 určen sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým mladým lidem 

žijícím na území MAS Mohelnicko. V rámci Podporované aktivity 1.2 a) jim nabízíme komplexní 

inkluzivní program prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů 

a tréninku sociálních kompetencí zaměřený na komunikaci, mezilidské vztahy, vzdělávání, trh práce, 

finanční gramotnost a bydlení založený na názornosti, instrumentálních technikách a zážitkové 

pedagogice. 

4. Cíle projektu 

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

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených mladých lidí žijících na území MAS 

Mohelnicko. Projekt odstraňuje nebo zmírňuje bariéry, které musí cílová skupina překonávat při 

prvních samostatných krocích životem. Soustředí se na změnu postojů a rozvoj základních sociálních 

kompetencí, které jsou u příslušníků cílové skupiny zejména díky nefunkčnímu rodinnému 

a sociálnímu prostředí, v němž vyrůstají, rizikové a nedostatečné.  
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Tento cíl se rozpadá do následujících cílů dílčích: 

 

1. Dílčím cílem KA 1 Kontaktování cílové skupiny a výběr účastníků projektu) je zvýšit 

dostupnost inkluzivních programů prevence, motivace a tréninku pro sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené mladé lidi na území MAS Mohelnicko. 

 

NÁPLŇ A METODY KA1 

Prvním krokem bude informování aktérů, kteří přicházejí s cílovou skupinou do styku, 

o nabídce našeho programu. Souběžně s miniinfromační kampaní budeme kontaktovat školy, 

zástupce obcí a měst (např. sociální pracovníky nebo starosty) a poskytovatele sociálních 

služeb. O projektu budeme informovat i v rámci komunitního plánování v Mohelnici, v rámci 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni Olomouckého kraje a využijeme 

i další platformy (např. Komise pro prevenci kriminality, MAS Mohelnice apod.). V případě 

dohody o potřebnosti programu pro klienty daných služeb dojednáme způsob předání klientů, 

vhodnost casemanagementu apod.. 

Druhým krokem bude přímé kontaktování cílové skupiny. Kromě animátora programu 

se na něm budou podílet i sociální pracovníci našich služeb dostupných na území 

MAS Mohelnicko (terénní programy Šumpersko a obě formy NZDM Mohelnice), kteří budou 

znát profil vhodného účastníka a zájemce budou hledat jak v rámci stávajících klientů svých 

sociálních služeb, tak v rámci depistáže v terénu. Animátor a sociální pracovníci se zaměří 

vedle Mohelnice i na další obce MAS (Maletín, Mírov, Police, Líšnice, Krchleby, Moravičany, 

Třeština, Úsov, Loštice, Pavlov, Stavenice a Palonín). Budou oslovovat mládež, informovat 

ji o nabídce programu, budou se snažit s ní navázat vztah a proniknout do místních subkultur. 

Poté budou mapovat a posuzovat sociální situaci oslovených osob, animátor vytipuje vhodné 

zájemce o účast v projektu, s nimiž povede podrobnější úvodní rozhovory a dohodne se s nimi 

ústně na zakázce. 

 

2. Dílčími cíli KA 2 (terénní a ambulantní forma tréninku) je motivovat účastníky projektu ke 

změně rizikových postojů a nacvičit s nimi správné návyky a dovednosti ve všech základních 

oblastech jejich sociálního začleňování terénní formou programu (v případě nepříznivého 

počasí a u aktivit, které nemohou probíhat venku, využijeme ambulantní formu). 

 

NÁPLŇ A METODY KA2 

Animátor se bude po úvodních aktivitách (A) snažit zformovat z účastníků projektu 

v daném místě subkulturu, která se bude věnovat určitému mikroprojektu vycházejícímu 

z jejich zájmů, animátor jej však bude směřovat k praktickým tématům tohoto projektu (B). 

Např.: 

 

A. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A MEZILIDSKÉ VZTAHY 

- rozhovory vycházející z aktuálních potřeb účastníků projektu, při nichž bude animátor 

dbát na to, aby měl každý účastník možnost vyjádřit svůj názor a aby byl tento názor 

ostatními respektován, povede účastníky projektu k rozvíjení jejich představ, bude 

korigovat projevy netolerance, 

- skupinové sportovní hry, při nichž bude animátor dohlížet na dodržování pravidel, 

povede účastníky projektu k pochopení výhod týmové spolupráce apod. 
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B. VZDĚLÁNÍ, TRH PRÁCE, FINANČNÍ GRAMOTNOST, BYDLENÍ, SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÉ JEVY 

- vyjádření snu o životním cíli formou koláže, rapové skladby apod. (ze zkušenosti víme, 

že půjde většinou o cíle typu hudební/filmová hvězda), 

- revize a zreálnění cílů, naplánování kroků k dosažení cílů a příprava podmínek pro 

realizaci kroků (animátor přitom povede účastníky projektu k reflexi role vzdělání, 

zaměstnání, mzdy a bydlení při dosahování cíle, bude s nimi nacvičovat jednotlivé 

situace a dovednosti apod.), 

- příprava a realizace mikroprojektů (hudební skladba, krátký film, úprava veřejného 

prostoru atd.) včetně závěrečného představení/komunitní akce (účastníci zažijí 

motivující pocit úspěchu). 

 

Cílem činnosti animátora bude 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. 

 

 

3. Účelem KA 3 (Projektové řízení a evaluace) je vytvořit manažerské, organizační, 

administrativní a metodické podmínky pro úspěšnou realizaci obsahových KA projektu. 

NÁPLŇ A METODY KA3 

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

- uzavření pracovních smluv a dohod (přímé i nepřímé náklady), 

- výběr prostor pro ambulantní práci s cílovou skupinou k pronájmu (předpokládáme, 

že půjde o podíl na prostorách stávajícího NZDM v Mohelnici, případně o další 

prostory v obcích MAS Mohelnicko - např. tělocvičny škol), 

- zajištění nákupu zařízení a vybavení, 

- založení projektové dokumentace a zavedení mechanismů transparentní a přesné 

evidence zabraňující duplicitě s dalšími sociálními službami a projekty Společnosti 

Podané ruce o.p.s., 

- zajištění povinné publicity, 

- řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projektové žádosti a v souladu 

s Výzvou MAS Mohelnicko - Podpora sociálních služeb I. - a s Investiční prioritou 

2.3 OPZ, 

- aplikace Pravidel pro příjemce, 

- komunikace s poskytovatelem dotace, 

- kontrola plnění harmonogramu, kapacit, výstupů a indikátorů, 



                                                                        
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území MAS Mohelnicko)  

 

reg.č.projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159                                                                                                                Společnost Podané ruce o.p.s.                                                          

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

- monitoring změn a rizik: sledování vnějších faktorů, které mohou projekt ovlivnit 

(např. nové nástroje sociální politiky, změny legislativy nebo místní sítě sociálních 

služeb a dalších inkluzivních programů), průběžné vyhodnocování potřeb cílové 

skupiny a plánování podstatných/nepodstatných změn (které budeme v předstihu 

konzultovat s poskytovatelem dotace), 

- kontrola způsobilosti výdajů, správnosti účetních dokladů a sledování čerpání 

rozpočtu, 

- zpracovávání zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a závěrečné zprávy, 

- poskytnutí součinnosti při kontrole na místě. 

 

EVALUACE 

- bude ji zajišťovat animátor, k němuž budou mít účastnící projektu důvěru 

- evaluaci provede 1x ročně následujícím způsobem: 

- vyhodnocení anonymně vedené dokumentace k jednotlivým účastníkům, 

- dotazníkové šetření (nejméně 10 respondentů), 

- 2 fokusní skupiny (1 skupina = 4 účastníci), 

- na konci projektu zpracuje evaluaci závěrečnou. Kritéria evaluace viz. indikátory. 

5. Provozní informace 

Pracovní doba animátora je rozdělena na dopolední projektovou administrativu a odpolední terénní 

službu. Terénní práci animátor vykonával v lokalitách MAS Mohelnicko (město Mohelnice a okolí, 

obec Loštice, Úsov).  

 

 Administrativa Terén 

Standardní provoz 9:00 – 13:00 13:00 – 17:00 

6. Personální zajištění 

V tomto monitorovacím období působil animátor Tomáš Wolf na úvazek 1,0 a současně 

od 2. 7. 2020 nastoupil nový animátor Jan Kouřil na úvazek 0,5. K posílení pracovního obsazení došlo 

z důvodu větší zastupitelnosti a to z důvodu nepředvídatelných událostí (nemoc, karanténa, aj.), 

oslovení širšího počtu potencionálních účastníků projektu, efektivnější skupinové práce s rozdělením 

rolí animátorů s ohledem na aktuální potřeby CS, vybudování důvěry mezi animátorem a účastníkem 

projektu v oblasti individuálních rozhovorů v návaznosti na osobnostní a profesní rozvoj účastníka 

s ohledem na osobní sympatie k jednotlivým animátorům. 

Od 1. 9. 2020 došlo ke snížení úvazku Tomáše Wolfa na 0,7 z důvodu jiné pracovní vytíženost 

ve školství. Vzhledem k této situaci došlo od 1. 10. 2020 k navýšení úvazku Jana Kouřila na 0,8 a to 

z důvodu efektivního vykrytí časových prostor pro práci s cílovou skupinou a předcházení tak 

případným personálním problémům. 

Animátor volnočasových aktivit zajišťuje kompletně přímou práci s účastníky projektu. 

Aktivně monitoruje výskyt cílové skupiny na území realizace projektu, průběžně analyzuje její 

potřeby, navazuje aktivní kontakt s potenciálními účastníky projektu a informuje je o možnostech 

a podmínkách projektu, jehož podporu nabízí. Pracuje s účastníky projektu na formulaci zakázky, 

přičemž způsob této formulace a úroveň jejího propracování závisí na konkrétní životní situaci 
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účastníka, jejím kontextu a charakteru podpory projektu. Zároveň respektuje cílovou skupinu projektu 

a jedná v souladu s obsahem projektové žádosti. V rámci charakteru a možností projektu pracuje s jeho 

účastníky ve 2 oblastech:  

A) Komunikační dovednosti a mezilidské vztahy – rozhovory vycházející z aktuálních potřeb 

účastníků projektu, při nichž dbá na to, aby měl každý účastník projektu možnost vyjádřit svůj 

názor a aby byl tento názor ostatními respektován, vede účastníky projektu k rozvíjení jejich 

představ, koriguje projevy netolerance. Skupinové sportovní hry, při nichž animátor dohlíží 

na dodržování pravidel, vede účastníky projektu k pochopení výhod týmové spolupráce apod.  

 

B)Vzdělání, trh práce, finanční gramotnost, bydlení, sociálně patologické jevy – podporuje 

účastníky projektu ve vyjádření jejich životního cíle názornou formou. Revize a zreálnění cílů, 

naplánování kroků k dosažení cílů a příprava podmínek pro realizaci kroků (animátor přitom 

vede účastníky projektu k reflexi role vzdělání, zaměstnání, mzdy a bydlení při dosahování cíle, 

bude s nimi nacvičovat jednotlivé situace a dovednosti apod.). Příprava a realizace 

mikroprojektů. 

 

Kontaktuje instituce, organizace a další aktéry působící v sociální oblasti a zajišťuje jejich 

spolupráci s projektem. Spolupracuje s dalšími členy projektového týmu při přípravě a realizaci 

projektů, spolupracuje s místními sociálními službami společnosti. Vede dokumentaci práce 

s účastníky projektu. Chrání důvěrná data a informace o účastnících projektu. Vytváří a udržuje 

korektní pracovní vztahy s jednotlivci, organizacemi, odborníky, respektuje jejich odlišné pohledy a 

spolupracuje s nimi v zájmu účastníků projektu i v zájmu rozvoje projektu a vlastní odbornosti. Při své 

práci dodržuje etické zásady společnosti, kodexy a vnitřní směrnice organizace, zajišťuje 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.. 

7. Spolupráce 

Projekt KudyKam III. 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. 

 

Dále Projekt KudyKam III. spolupracuje s: 

 

- Město Mohelnice, obcí Loštice a Úsov. 

- Střední a základní školy: Obchodní akademie, SPŠE Mohelnice, ZŠ Mlýnská Mohelnice, ZŠ 

Vodní Mohelnice, Internátní zařízení Mohelnice, ZŠ Úsov, ZŠ Loštice. 

- Pracovní úřad Mohelnice, DDM Mohelnice. 
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8. Aktivity realizované v rámci projektu – obsah a vývoj 

Červenec 

individuální, plány, 

pořádání turnajů, 

pohybová aktivita, 

discgolf, propagace, 

online podpora 

Animátoři na základě stálého zájmu o pohybovou aktivitu 

pokračují v realizaci tělocvičných aktivit převážně 

v Mohelnici a Úsově a zároveň šíří propagaci projektu na 

školách: ZŠ Loštice, ZŠ Úsov, ZŠ Vodní, SPŠE 

Průmyslová, Mohelnické učiliště a Mohelnický internát, kde 

je oboustranný zájem spolupracovat. V Úsově nadále 

pokračuje využívání tělocvičny a discgolfového hřiště. Do 
projektu byl dokoupen halový míč a košíčky na badminton.  

30. 7. se uskutečnil fotbalový Holiday Cup na Tyršově 

stadionu, kde nás pozvali z NZDM v Šumperku. Při účasti 

ligového rozhodčího si účastníci mohli vyzkoušet turnaj se 

všemi náležitostmi a poměřit síly s ostatními z jiného města. 

Akci podpořil a osobně se účastnil starosta města Šumperk, 

který všem popřál mnoho úspěchů v turnaji a domluvil 

autogramiádu se slavným Šumperským hokejistou.  

31. 7. jsme realizovali Discgolfový turnaj na Šumperském 

hřišti Kotel. Byly zajištěny disky, vysvětlena pravidla a 

technika hry za pomoci místního týmu Lions Šumperk. 

Účastníci projektu si tak mohli vyzkoušet profesionální 

disky a začít tak turnaj podle regulérních pravidel.  

Na FB stránce projektu nadále pokračujeme v komunikaci 

se stálými a potencionálními účastníky.  

Srpen 

Propagace, sportovní, 

monitoring, haly, 

venkovní akce, letní 

kino, online podpora 

Animátoři nadále propagovali projekt v mládežnických 

zařízeních. Monitoring probíhal převážně v Mohelnici, 
Lošticích a Úsově.  

Animátoři zde jednali o prodloužení smluv na pronájem 
haly na pohybové hry pro letošní zimu.  

Účastníci projektu se zúčastnit akce: Kdo přežije 

Hanušovice. Akce byla zaměřena na vzdělávání, zábavu a 

poznání. Prostřednictvím různých stanovišť jsme 
zprostředkovali poznání o přírodě v místním parku.  

Ke konci měsíce bylo zrealizováno dlouho očekávané letní 

kino ve spolupráci s NZDM Mohelnice a výlet do místního 

koupaliště v Mohelnickém parku.  

Pomocí FB stránky projektu se podařilo navázat spoustu 

nových potencionálních účastníků. Animátoři využívají 

profil denně a jsou k dispozici účastníkům ke komunikaci, 

propagaci sportovních eventů, výletů, nabídek práce, 

vědomostních kvízů atd.  

Září 

Pohybové hry, 

tělocvičny, discgolf, 

sex, drogy, závislosti, 

deskové a karetní 

hry, plnění IP, online 

Animátoři se pohybovali převážně v lokalitě Mohelnice a 

Úsov. Byly nadále využívány tělocvičny pro pohybové hry a 

discgolfové hřiště v Úsově. V Mohelnických sadech jsme 

využívaly provizorního discgolfového a workoutového 

hřiště. Také byly realizovány volnočasové aktivity širokého 

charakteru (frisbee, 21, král střelců a podobné míčové 

aktivity). V ambulantní formě probíhalo doučování, 

individuální konzultace, prevence (sex, drogy a jiné 
závislosti), karetní  a deskové hry.  
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Říjen 

Plnění IP, 

monitoring, 

tělocvičny, 2 vlna 

COVID-19, 

propagace, podpora, 

práce online 

Animátoři se pohybovali převážně v okolí Mohelnice a 

v obcích Úsov a Loštice, kde i nadále plnili terénní práce. 

Animátoři na základě zvýšeného zájmu pokračovali 

v realizaci tělocvičných aktivit v Mohelnici a Úsově a 

zároveň v propagaci projektu na školách ZŠ Vodní, ZŠ 

Mohelnice, ZŠ Úsov, SPŠE Průmyslová a Mohelnické 
učiliště.  

Z důvodu druhé vlny COVID 19 bylo nutné na čas zrušit 

využití tělocvičen ZŠ Úsov a OAM/SPŠE Mohelnice a 

v rámci terénu dodržovat bezpečnostní opatření. Animátoři 

v terénu poskytovali informační servis ohledně vládních 
opatření, bezpečnostní rizik a zodpovědného chování.  

Účastníkům projektu je plně nabízena podpora ve formě 

sociálních sítí, telefonní komunikace (poradenství, 

doučování, smysluplné trávení volného času) a individuální 
konzultace.  

V plánu je dokoupení sportovních pomůcek do terénu 
(discgolfová sada, koloběžky, míče, kamera) 

Listopad 

Terénní práce, 

monitoring, COVID-

19, plnění IP, 

propagace, 

individuální 

konzultace, online 

Animátoři nadále plní terénní práci ve vybraných lokalitách.  

Animátoři z důvodu stávající koronavirové krize nemohou 

využívat ambulantní formy (tělocvičny a jiná vnitřní 

zařízení) spojené s pohybovou aktivitou. Bylo nutné omezit 

kontakt s většími skupinami účastníků projektu.  

Terénní práce byla omezena na formu jeden účastník jeden 

animátor. Dále byly plněny individuální plány.  

Projekt se více zaměřil na individuální práci, což byl 

výsledek zlepšení vzájemných vztahů a prohloubení vztahu 
mezi účastníky a animátory.  

Nejvíce navštěvované lokality jsou Loštice, Úsov, 
Mohelnice. 

Na základě propagace na školách nám byla nabídnuta 

možnost propagovat projekt v Mohelnické televizi. Snad již 

v blízké době po rozvolnění vládních opatření bud možné 

opět plně využívat prostor tělocvičen, posiloven, plánování a 
pořádání výletů a mnoho dalšího.  

Na měsíc prosinec je v plánu začít opět s výukovou kytary, 

různých workshopů na zvýšení šancí při hledání zaměstnání 

a dalších zájmových činností.  

Prosinec 

Plnění IP, 

monitoring, 

pohybové hry, 

hledání práce, 

workshopy, hudební 

den, Vánoční den, 

online 

V měsíci prosinci se projekt soustředil na plnění 

individuálních plánu. Díky přechodu do nižšího stupně PES 

v koronavirové krizi bylo možné opět začít pracovat s 

většími skupinami účastníků a podpořit je v pohybové 

aktivitě v místních lokalitách. Účastníci projektu projevili 

zájem o pomoc při hledání zaměstnání. Animátoři poskytli 

pomoc a prostředky pro hledání práce/brigády. Byl 

zorganizován workshop na téma psaní životopisů, motivace, 
podstatných náležitostí na trhu práce. 

Byl realizován hudební den, kde si účastníci mohli 

vyzkoušet  zahrát na hudební nástroje (kytara, bicí), zazpívat 

karaoke, rap, či narecitovat oblíbenou báseň.  

22. 12 byl pořádán Vánoční den. Probíhalo pečení cukroví 

a zpívaly se koledy.  
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9. Vývoj a výkony projektu 

V průběhu tohoto monitorovacího období došlo současně s nástupem dalšího animátora 

k rozšíření programových nabídek aktivit pro klienty a to jak v oblasti sportovně volnočasových aktivit 

tak ve formě individuálních konzultací, doučování – prohlubování spolupráce při neformálním 

vzdělávání, rozšiřování preventivních činností a současně propagací rozšiřování povědomí o projektu 

mezi místními obyvateli a zejména mezi cílovými skupinami. Vzhledem k zapojení a spolupráci dvou 

animátorů současně došlo ke zkvalitnění a rozšíření služeb pro klienty a to zejména v modelových 

situacích, které se pod vedením jednoho animátora zvládají obtížněji nebo nejsou realizovatelné vůbec.  

V oblasti sportovních a volnočasových aktivit působili animátoři převážně v Mohelnici, Úsově, 

ale také v Hanušovicích. Byly realizovány turnaje, výlety, workshopy a jednotlivé sportovní akce 

v tělocvičnách, klubech a venkovních prostranství. Tyto aktivity probíhaly až do doby vyhlášení 

nouzového stavu v souvislostí s Covid – 19 a sním spojených opatření vydaných vládou ČR. Při 

rozvolnění tohoto stavu byly skupinové aktivity zase spuštěny a následně s novým nařízením opět 

omezeny. V čase nouzového stavu byly rozšířeny aktivity v rámci online podpory a individuálního 

poradenství a to jak v oblasti zábavných aktivit tak zejména v oblasti vzdělávací. 

V rámci online podpory byly realizovány různé animační programy na podporu např. finanční 

gramotnosti, poznávání dějepisné, přírodopisné a ostatní naučné a motivační programy. Po celou dobu 

byly poskytovány individuální konzultace. 

V rámci propagace projektu docházelo k informovanosti zejména  na školách: ZŠ Loštice, ZŠ 

Úsov, ZŠ Vodní, SPŠE Průmyslová, Mohelnické učiliště a Mohelnický internát, kde je oboustranný 

zájem spolupracovat. Na základě propagace na školách byla animátorům  nabídnuta možnost 

propagovat projekt v Mohelnické televizi. 

V současné době animátoři pracují na plnění individuálních plánů a přípravě na postupné 

dokončování hlavních cílů projektu. V následujících měsících bude využita pořízená videokamera na 

krátkometrážní film, který si účastníci budou moci sami natočit i zrežírovat. Po rozvolnění vládních 

opatření bude opět využívána ambulantní forma v podobě pohybových a sportovních her a ostatních 

hromadných aktivit (výlety, skupinové akce, sportovní eventy atd.) 

Za toto monitorovací období bylo osloveno celkem 145 potencionálních zájemců / kontaktů CS pro 

vstup do projektu, z toho jich 14 nově do projektu vstoupilo. 

 

10.   Dotazníkové šetření 

Průběžně provádíme dotazníkové šetření. Po obdržení dostatečného počtu dotazníků 

vyhodnotíme v následující evaluační zprávě. Účastníci mohou v dotazníku vyjádřit svoji spokojenost 

či nespokojenost a podat návrhy na zlepšení. Uvádíme vzory dotazníkového šetření. 
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Evaluační dotazník – účastník projektu 
 

KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a území MAS Mohelnicko) 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159 

 
 

Tento dotazník je anonymní. Byl vytvořen pro účely vyhodnocení realizovaného projektu. Prosíme Vás o jeho vyplnění, protože Vaše 
vyjádření je důležité pro zlepšení naší práce a případné nedostatky se pokusíme uvést do souladu s Vaším očekáváním. 

Své odpovědi buď zakroužkujte, nebo napište do volných řádků. Děkujeme za spolupráci. 

1. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a.  do 14 let  b.  15 až 18 let         c.  18 až 20 let        d. 21 let a více 
 

2. Jste žena nebo muž? 

a.  žena   b. muž 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání/třída docházky?..................………………………………………………….. 

 

4. Jakým způsobem jste se o projektu dozvěděl/a? …………………………...…...…………………………………………………… 

 

5. Jaká aktivita/akce projektu, které jste se zúčastnil/a, se Vám nejvíce líbila a utkvěla Vám 
v paměti? Z jakého důvodu? 

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

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

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

6. V čem vidíte hlavní přínos tohoto projektu?  

a.  získání větší sebedůvěry                b.  trénink sociálních dovedností  

c.  zlepšení vztahů mezi vrstevníky               d.  motivace ke vzdělání 

 e.  seznámení se s fungováním trhu práce              f.  finanční gramotnost a hospodaření 

 g.  bydlení, péče o domácnost 

h.  zodpovědné chování a postoj k závislostem, patologickým jevům všeobecně 

 

i. jiné (uveďte): …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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Škála hodnocení, body:  

6 – výborný, 5 – velmi dobrý (navrhuji zlepšit), 4 - dobrý (mám výhrady), 3 - přijatelný (odstraňte slabiny),  
2 – slabý (důvod), 1 – nepřijatelný (důvod) 

Poznámka:  
Hodnocení 5 - 1 zdůvodněte v kolonce Připomínky a náměty na zlepšení, v opačném případě nebudou zahrnuty do 
souhrnného průměru hodnocení. 

1. Hodnocení struktury projektových aktivit 

Předmět hodnocení Body Připomínky, náměty na zlepšení 

Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy   

Mikroprojekty, nácvik modelových situací   

Finanční gramotnost a další vzdělávání   

Aktivní trávení volného času   

Trh práce, nalezení brigády/zaměstnání   

Individuální rozhovory s animátorem   
 

 

2. Hodnocení pracovníka 

Předmět hodnocení Body Připomínky, náměty na zlepšení 

Znalosti, přehled v problematice, odbornost   

Vstřícnost a porozumění   

Praktické příklady a vzorová řešení   

Srozumitelnost, podání zpětné vazby   
 

3. Pokud máte vlastní hodnocení, připomínky k projektu, prosíme, uveďte je: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Velmi Vám děkujeme za Vaše hodnocení! 
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Evaluační dotazník – pracovník projektu  
 

Název projektu:  KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé 

 lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí a území MAS Mohelnicko) 

 
Reg. číslo projektu:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159 

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

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

 
Hlavním cílem projektu KUDY KAM III. je přispět k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 
mladých lidí žijících na území MAS Mohelnicko. Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních 
samostatných krocích životem. Soustředí se na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou u příslušníků cílové 
skupiny zejména díky nefunkčnímu rodinnému a sociálnímu prostředí, v němž vyrůstají, rizikové a nedostatečné. 

 

4. Jakým způsobem se podle Vás mění situace sociálního vyloučení lidí během realizace 
projektu na území MAS Mohelnicko a jaké konkrétní změny  
u účastníků projektu pozorujete? 
 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

5. Jaká byla očekávání účastníků při vstupu do projektu – byla naplněna, případně do jaké 
míry? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

6. Hodnocení průběhu realizace jednotlivých aktivit projektu (přednosti) 

................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ .................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... ..................................... 

7. Hodnocení práce s účastníky projektu (ruchy) 

............................................................................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ .................... 

.............................................................................................................. ..................................................................................................................  
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Škála hodnocení, body:  
6 – výborný, 5 – velmi dobrý (navrhuji zlepšit), 4 - dobrý (mám výhrady), 3 - přijatelný (odstraňte slabiny),  
2 – slabý (důvod), 1 – nepřijatelný (důvod) 

Poznámka:  
Hodnocení 5 - 1 zdůvodněte v kolonce Připomínky a náměty na zlepšení, v opačném případě nebudou zahrnuty do 
souhrnného průměru hodnocení. 

8. Hodnocení struktury projektových aktivit 

Předmět hodnocení Body Připomínky, náměty na zlepšení 

Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy   

Mikroprojekty, nácvik modelových situací   

Finanční gramotnost a další vzdělávání   

Aktivní trávení volného času   

Trh práce, nalezení brigády/zaměstnání   

Individuální rozhovory s animátorem   

Individuální rozhovory s účastníky   
 

9. Hodnocení projektu 

Předmět hodnocení Body Připomínky, náměty na zlepšení 

Celkový zájem účastníků o projektové aktivity   

Aktivita účastníků při realizaci jednotlivých KA   

Zájem účastníků o pokračování aktivit   

Spolupráce s vedoucími pracovníky projektu   
 

10. Pokud máte vlastní hodnocení, připomínky k projektu, prosíme, uveďte je: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

Velmi Vám děkujeme za Vaše hodnocení! 
 

 


