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ZÁVĚREČNÁ 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. 2018 – 30. 6. 2021 

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  

Realizátor projektu 

(animátor volnočasových aktivit): 

Barbora Večeřová, Lesana Stolárová, Tomáš Wolf, Jan Kouřil, 

Ondřej Filipi 

2. Subjekty projektu  

Typ subjektu: Žadatel/příjemce  

Kód státu: CZE - Česká republika  

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

IČ: 60557621  

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

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

Kontaktní údaje: 

Bc. Monika Koloušková 

Email: kolouskova@podaneruce.cz 

Telefon/fax: 545 247 535 

Email: info@podaneruce.cz  

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.  

mailto:kolouskova@podaneruce.cz
mailto:info@podaneruce.cz
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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.   

  

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.:  
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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.  

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),  
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- 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,  

- 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  
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6. Personální zajištění  

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 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..  
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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 institucemi, které přicházejí s cílovou skupinou do styku. 

Níže uvedené instituce byly seznámeny s nabídkou našeho programu a byla s nimi domluvena budoucí 

spolupráce: 

  

- Mohelnický internát – komunikace s vychovatelkou internátního zařízení  

- SPŠE Průmyslová – komunikace s Ing. Milošem Pallou 

- ZŠ Mlýnská – komunikace s Mgr. Pavlem Grunwaldem 

- ZŠ Vodní – komunikace s Mgr. Jakubem Havlíčkem 

- ZŠ Loštice – komunikace s Mgr. Lubomírem Faltusem 

- ZŠ Úsov – komunikace s Ing. Davidem Kalouskem (zjištění pronájmu zdejší tělocvičny, 

za účelem zefektivnění služeb  a volnočasových aktivit v projektu Kudy Kam III.)  

- Město Mohelnice  a Úřad práce Mohelnice  – komunikace s Janou Kubíčkovou 

- Obecní úřad Loštice a Obecní úřad Úsov  

 

8. Vývoj a výkony projektu  

 

1MO 1. 7. – 31. 12. 2018 

Projekt započal 1. 7. 2018. Vzhledem k personálním potížím byly v rámci KA1 realizovány 

pouze přípravné činnosti zajišťované sociálními pracovníky NZDM v Mohelnici a Terénních programů 

na Šumpersku.  

2MO 1. 1. – 30. 6. 2019 

Dne 1. 2. 2019 nastoupila první animátorka Barbora Večeřová, která se věnovala mapování 

terénu, seznamování s místními subkulturami a kontaktování zájemců z cílové skupiny. Celkově 

oslovila 50 osob, kterým představila projekt a nabídla jeho podporu. I přes to, že měla zkušenosti 

s aktivitami pro děti a mládež, rozhodla se po 2 měsících svoji spolupráci ukončit.  

3MO 1. 7. – 31. 12. 2019 

Od 1. 7. 2019 do projektu nastoupila nová animátorka Lesana Stolárová. Věnovala se opět 

monitoringu lokalit, ve kterých se cílová skupina vyskytuje nejvíce. Znovu oslovila kontaktované 

zájemce o projekt, oslovila zájemce nové a začala realizovat KA2. V říjnu nastoupil druhý animátor 
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Tomáš Wolf. Před ukončením pracovního poměru slečny Stolárové, fungovali animátoři měsíc 

v souběhu. Během tohoto měsíce došlo k plynulému předání účastníků projektu.  

V rámci navazování spolupráce s místními aktéry byly uskutečněny schůzky v těchto institucích: 

ZŠ Vodní a Mlýnská v Mohelnici, Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici, Obchodní 

akademie v Mohelnici, Internát v Mohelnici, ZŠ v Lošticích a ZŠ v Úsově. Animátoři informovali 

zájemce o nabídce projektu Kudy Kam III., vybrali vhodné účastníky a dohodli se s nimi ústně 

na zakázce. Působiště projektu bylo rozšířeno o další lokality – vedle Mohelnice začali animátoři 

pravidelně navštěvovat Loštice a Úsov.  

Celkově bylo ve 3MO osloveno 86 účastníků (celkem 136 za projekt), z nichž 42 do projektu 

vstoupilo a začalo využívat KA2. Při realizaci KA2 se animátoři zaměřovali hlavně na komunikační 

dovednosti a mezilidské vztahy. Realizovali sportovní a skupinové hry (např.: fotbal, basketbal, stolní 

tenis) při nichž kladli důraz na dodržování pravidel, týmovou spolupráci, rozvoj schopnosti rychle 

reagovat a zdravě soutěžit. Stolní hry byly zase příležitostí k moderování rovnocenné diskuze mezi 

účastníky projektu a k tréninku komunikačních dovedností. Při hře na kytaru si účastníci potrénovali 

trpělivost, naučili se stanovovat reálné dílčí cíle a došlo u nich k rozvoji kreativity a postupnému 

zlepšování. Animátoři uskutečnili také první výlet s přespáním, který měl u účastníků velmi pozitivní 

ohlas.  

4MO 1. 1. – 30. 6. 2020 

V tomto monitorovacím období bylo hlavní činností animátora monitorování vybraných lokalit, 

udržování kontaktů se stávajícími účastníky projektu a oslovování nových. Animátor se v rámci projektu 

pohyboval v lokalitách měst a obcí: Mohelnice, Loštice, Úsov a Moravičany. Za toto monitorovací 

období bylo osloveno 96 potencionálních zájemců pro vstup do projektu, z toho 16 nově do projektu 

vstoupilo. Probíhalo plnění individuálních plánů. Byly realizovány výlety do Jívové a do Zábřehu 

s přespáním zaměřené na volnočasové aktivity v přírodě a motivaci ke změně rizikových postojů, dále 

Jump Park Ostrava ve spolupráci s NZDM v Mohelnici a Zábřehu či Laser Game v Olomouci a další.  

Na místních školách ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská byly organizovány preventivní bloky ve spolupráci 

s NZDM v Mohelnici a Zábřehu a byla dohodnuta vzájemná spolupráce do budoucna. Bylo nadále 

využíváno tělocvičen, kde byla realizována dvakrát týdně jak pohybová aktivita, tak aktivity zaměřené 

na sebepoznání a seberozvoj či hry na podporu finanční gramotnosti. Ve městě Úsov bylo aktivně 

využíváno discgolfové hřiště.  

Od 16. 3. 2020 byl projekt nucen být převeden do online podpory z důvodu pandemie Covid -

19. Animátor začal využívat sociální sítě (převážně facebook, messenger, mobilní telefon a email) přes 

které nadále komunikoval s účastníky projektu (podpora, soukromá komunikace, hraní her se zaměřením 

na cíle projektu, finanční gramotnost, psychická podpora, informační servis, vztahové problémy). 

Koncem května docházelo pomalu k postupnému uvolňování vládních nařízení a v měsíci červnu 

již došlo k návratu do plného provozu. Nadále animátoři věnovali převážně aktivitám volnočasového 

charakteru. Díky těmto hrám si účastníci uvědomili hodnotu peněž a důležitost hospodaření s financemi 

a získali celkové povědomí o cenách. Dále se řešila problematika bydlení a mezilidských vztahů. 

Účastníci projektu hodně využívali individuálních rozhovorů s animátorem, kdy se svěřili s problémem 

nebo potřebovali pomoci s řešením nastalé situace. 
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5MO 1. 7. – 31. 12. 2020 

V tomto monitorovacím období došlo k posílení pracovního obsazení. V červenci nastoupil Jan 

Kouřil z důvodu větší zastupitelnosti a efektivního vykrytí časových prostor při práci s cílovou skupinou. 

Došlo tak k oslovení širšího počtu potencionálních účastníků projektu, efektivnější skupinové práci 

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.  

Současně s nástupem dalšího animátora bylo možné rozšířit programové nabídky 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.  

Za toto monitorovací období bylo osloveno celkem 145 potencionálních zájemců  pro vstup 

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

6MO 1. 1. – 30. 6. 2021 

 

 V tomto monitorovacím období došlo k ukončení pracovního poměru Tomáše Wolfa. Jehož 

pozici nahradil v dubnu Ondřej Filipi. Současně s nástupem nového animátora bylo možné rozšířit 

hudební volnočasové aktivity o hru na perkusní nástroje. Díky těmto hudebním blokům jsme u účastníků 

dosáhli zmírnění vyčerpání, příznivému ovlivnění nálady, zlepšení soustředění a koncentrace, uvolnění 

a rozvoji kreativního myšlení 

V tomto období proběhlo několik informačních bloků na téma mezilidských vztahů a o rizicích 

sociálních sítí. Dále se uskutečnili sportovní a volnočasové aktivity zaměřené na finanční gramotnost, 

rozvoj znalostí a dovedností, posílení rovnocenných vztahů mezi účastníky, vzájemné spolupráce 

a rozvoj zdravého sebevědomí. Animátoři realizovali obsáhlejší kvíz na všeobecné znalosti účastníků, 
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v rámci preventivních bloků probíhaly diskuze tipu „coby kdyby“, uskutečnili několik výletů na 

koloběžkách a hráli s účastníky discgolf a míčové hry. Dále bylo především pracováno na plnění 

individuálních plánů účastníků projektu. Vzhledem k opětovně zhoršující situaci nebylo možné 

realizovat větší skupinové akce. Z toho důvodu se animátoři zaměřili převážně na individuální 

konzultace s účastníky projektu.  

Animátoři se společné s účastníky věnovali natáčení krátkého medailonku o projektu Kudy 

Kam III. Účastníci si tak prohloubili znalosti při práci s kamerou, naučili se pracovat se zvukem 

a spolupracovali při organizaci natáčení a psaní scénáře.  

Na závěr animátoři provedli závěrečnou evaluaci vybraných lokalit a vyhodnocení individuálních 

plánů. V tomto monitorovacím období bylo osloveno 148 potencionálních účastníků projektu, z nichž 4 

do projektu vstoupili. 

 

9. Aktivity realizované v rámci projektu – obsah a vývoj  
 

Datum Název akce Popis 

07-12/2018 přípravné činnosti 
Přípravné činnosti zajišťované sociálními pracovníky NZDM 

v Mohelnici a Terénních programů na Šumpersku. 

01-06/2019 
mapování terénu, oslovování 

cílové skupiny 

Mapování terénu, seznamování s místními subkulturami a 

kontaktování zájemců z cílové skupiny. 

07-12/2019 
mapování terénu, oslovování, 

výběr vhodných aktivit 

Monitoring lokalit, oslovování vhodných účastníků projektu a 

realizace KA2. Navázání spolupráce s místními aktéry. Při 

realizaci KA2 se animátoři zaměřovali hlavně na komunikační 

dovednosti a mezilidské vztahy. Realizovali sportovní a 

skupinové hry a také uskutečnili první výlet s přespáním, který 

měl u účastníků velmi pozitivní ohlas.  

Leden 2020 
volnočasové a vzdělávací aktivity 

a akce 

Animátor využíval sportovní haly OAM v Mohelnici 

a tělocvičny ZŠ Úsov.  Nadále probíhala terénní práce 

v Mohelnici, Úsově a Lošticích.  Animátor rozšířil působení na 

odlehlé lokality kolem Mohelnického parku.  

V měsíci lednu se hlavní náplní stala pohybová aktivita s cílem 

začlenit více mladistvých do projektu a vytvoření komunity, 

která se bude navzájem podporovat.  Potvrdilo se, že volnočasové 

aktivity výrazně pomáhají k socializaci rizikových skupin. 

Do budoucna je v plánu realizace halových mini turnajů 

a workshopů uvnitř tělocvičen při nepříznivém počasí.  

Únor 2020 
volnočasové aktivity, výlety, 

finanční gramotnost 

Animátor se pohyboval převážně v okolí Mohelnice v obci Úsov 

a Loštice kde i nadále plnil terénní práci. Bylo využíváno 

discgolfové hřiště a místní tělocvičná zařízení. (OAM 

Mohelnice, ZŠ Úsov).  

V měsíci únoru docházelo k plnění individuálních plánů, které se 

týkaly převážně hledání práce, brigády, pohybové aktivity, hry 

na hudební nástroje, tvoření a učení smysluplného trávení 

volného času.  V měsíci únoru byl realizován výlet do Ostravy - 

ENHA FREESTYLE - Jumping + NERF ve spolupráci s NZDM 

v Mohelnici a výlet do Zábřehu ve spolupráci s projektem KUDY 

KAM II. 
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Březen 2020 

trh práce, využívání prostor pro 

plnění cílů projektu, koronavirové 

opatření 

Animátor pokračoval v navštěvování vybraných lokalit 

Mohelnice, Loštice, Úsov a přilehlého okolí. Nadále využíval 

tělocvičných zařízení pro volnočasové aktivity a činnosti 

zaměřené na plnění cílů projektu.  

Bylo navštíveno internátní zařízení v Mohelnici, kde se animátor 

pokusil navázat bližší spolupráci a propagaci. Na ZŠ Mlýnská 

proběhla komunikace ohledně využití prostor školy pro 

volnočasové aktivity projektu.   

Z důvodu koronavirové krize byla přerušena práce v terénu od 

16. 3. 2020 a projekt byl převeden do online podpory. Animátor 

začal využívat sociální sítě (převážně facebook, messenger, 

mobilní telefon a email.) a komunikoval s účastníky projektu 

(podpora, soukromá komunikace, hraní her se zaměřením na cíle 

projektu a další). 

Duben 2020 

COVID-19 

finanční gramotnost, hledání 

práce, brigády, informační servis, 

online podpora 

Z důvodu koronavirové krize se projekt přesouvá na online 

podporu. Animátor využíval sociální sítě (převážně FB, 

messenger, telefon a email) pro komunikaci s účastníky projektu 

(podpora, soukromá komunikace, hraní her se zaměřením na cíle 

projektu). Finanční situace se stala hlavním tématem. Velká část 

účastníků začala shánět práci, brigádu. Animátor pravidelně 

sdílel nabídky práce. 

Květen 2020 

individuální, plány, hledání práce, 

finanční gramotnost, pohybová 

aktivita, discgolf 

V měsíci květnu docházelo k plnění individuálních plánů, které 

se týkaly hledání práce, brigády, hry na hudební nástroje, tvoření 

a učení smysluplného trávení volného času. Pozvolné uvolňování 

vládních opatření způsobilo zvýšený zájem o pohybovou aktivitu 

a osobní kontakt s animátorem. Animátor představil hru discgolf, 

která zaujala větší počet účastníků a chtějí se v něm zlepšovat. 

Animátor vytvořil provizorní hřiště v městských sadech 

Mohelnice, kde s účastníky pravidelně chodí a také nadále 

navštěvuje obec Úsov, kde dále využívá zdejší tělocvičny. 

Červen 2020 

brigády, pohybové aktivity, 

discgolf, finanční gramotnost 

 

Animátor se pohyboval převážně v okolí Mohelnice a v obci 

Úsov kde i nadále plnil terénní práci. Nadále se využívalo 

discgolfové hřiště a naplánovaly se výlety do okolí (Uničov, 

Litovel).    

30. 6. se uskutečnil v Mohelnici fotbalový turnaj na hřišti Nová. 

Na utkání byly pozvány zařízení ze Šumperka a Hanušovic.  

K dispozici bylo venkovní městské hřiště. Během volného času 

měli klienti možnost vyzkoušet slackline, petanque, badminton, 

ringo, švihadla a mnoho dalšího. Cílem akce bylo aktivizace a 

zapojení klientů do volnočasových aktivit, které se museli 

zorganizovat dle svého, aby poznali, co plánování akce obnáší. 

Pro účastníky projektu bylo připraveno občerstvení ve formě 

tyčinek, nanuků a citronády.  

V měsíci červnu byl zvýšení zájem a ohledání brigád, proto 

animátor využíval sociálních služeb k zasílání nabídek a pomoci 

při psaní životopisů.  

Červenec 2020 

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 
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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 2020 

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 2020 

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.   

Říjen 2020 

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.   
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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 2020 

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 2020 

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.   

Leden 2021 

monitoring, plnění IP, sportovní 

hry, volnočasové aktivity, 

finanční gramotnost, natáčení 

medailonku  

V lednu byly realizovány jak sportovní aktivity ve spolupráci 

s NZDM Mohelnice tak i volnočasové aktivity zaměřené 

na finanční gramotnost, hledání brigád a plánování výletů.  

Dále se animátoři spolu s účastníky projektu věnovali přípravě 

krátkého filmu, který se chystají točit v nejbližší době. Účastníci 

projektu byli osloveni na pomoc při organizaci, psaní scénáře, 

charakteristiky postav apod.  Proběhl meeting ohledně vymýšlení 

příběhu, výběru natáčecích lokací a o potřebném vybavení.  

Našim cílem bude přiblížit účastníkům práci s kamerou 

a zvukem, stříhaním videí a prohloubit tak znalosti a vnímání. 

Příběh by měl být převážně prací účastníků. 

Dále byl účastníkům puštěn seriál zaměřený na sexuální 

výchovu, kterým započal informační blok o sexu a vztazích 

ve spolupráci s NZDM v Mohelnici. Byla realizovaná krátká 
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ústní hra coby kdyby a v poslední době účastníky zaujmula 

desková hra - tipni si, která je zaměřena na rozšíření znalostí 

v různých vědomostních oblastech. I přes stávající opatření jsme 

společně s klienty zažili spoustu zábavy a jsme rádi, že je z jejich 

strany velký zájem podílet se na organizování a realizaci 

projektových aktivit a doufáme, že se již v brzké době budeme 

moci plně věnovat všem společným volnočasovým aktivitám.  

Únor 2021 

mezilidské vztahy, natáčení 

medailonku, plnění IP, 

individuální poradenství 

Toto období bylo charakteristické spoluprací s NZDM 

v Mohelnici a Zábřehu na tematickém bloku o mezilidských 

vztazích. Kvůli nepřízni počasí a zhoršující se situací okolo 

pandemie Covid19 animátoři zaznamenali značný pokles pohybu 

účastníků ve vybraných lokalitách.  Animátoři se snažili rozšířit 

působnost terénu o další lokality MAS Mohelnicka (Maletín, 

Moravičany).  

Animátoři započali kamerové natáčení miniprojektu.  Vybraní 

účastníci byli nafilmováni pod souhlasem GDPR při hraní 

různých venkovních aktivit a měli možnost si vyzkoušet práci 

s kamerou. Proběhla instruktáž o používání kamery. Účastníci 

taky souhlasili s možností účasti na promo videu nízkoprahových 

zařízení v Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích, pokud to situace 

umožní. Kamera byla průběžně využívána také na Mohelnickém 

nízkoprahovém zařízení při dokumentaci různých pohybových 

soutěží či společenských aktivit.  

Animátoři v tomto měsíci vytvořili obsáhlejší kvíz na všeobecné 

znalosti účastníku projektu. Dále se účastníci zúčastnili diskuze 

coby kdyby, která byla realizována v rámci preventivního bloku. 

Dále bylo především pracováno na plnění individuálních plánů 

účastníků a započetí nových. Bohužel stále nemůžeme realizovat 

volnočasové aktivity ve skupinové formě. Proto cílem 

nastávajících dní bude převážně individuální přístup 

k účastníkům a snaha o dokončení jejich přání a požadavků, kvůli 

kterým do projektu vstoupili.  Pokud to počasí dovolí, chceme 

opět využívat koloběžky, které měli mezi účastníky značný 

úspěch. V plánu je výlet 1 animátor 1 účastníků po okolí.  

Březen 2021 
rizika sociálních sítí, výlet na 

koloběžkách 

Toto období bylo charakteristické spoluprací s NZDM 

v Mohelnici a Zábřehu na tematickém bloku Sociální sítě a druhá 

tvář sociálních sítí. Animátoři v tomto měsíci podnikli několik 

krátkých výletů na koloběžkách po mohelnickém okolí. 

Animátoři   vytvořili novou instagramovou stránku, kde se snaží 

cílit na účastníky projektu, se kterými se není momentálně 

možnost setkat. Animátoři se nadále snaží naplánovat setkání 

s účastníky, kteří přislíbili pomoc s natáčením krátkého filmu, 

bohužel z individuálních problémů ze strany účastníků se zatím 

nepodařilo setkání uskutečnit. 

Duben 2021 
kontrola projektu, volnočasové 

aktivity, monitoring 

V tomto období se animátoři zaměřili víc na terénní formu 

projektu a monitorovali stávající dění v MAS Mohelnicko. 

Animátoři i nadále pracuji na krátkém medailonku o projektu 

a NZDM, který se v téhle chvíli nachází ve stavu stříhaní. 

Animátoři se pokusili v tomto měsíci udělat pár hudebních dnů, 

bohužel kvůli nepřízni situací (počasí, brigády účastníku) se 

zatím nepovedlo. 
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Nadále by účastníci projektu chtěli turnaj ve fotbale, discgolfu. 

Animátoři se tedy budou snažit naplánovat Turnaj ve fotbale 

a discgolfu a krátké výlety na koloběžkách po mohelnických 

cyklostezka. V tomto mísicí proběhla úspěšná kontrola projektu 

KKIII. 

Květen 2021 míčové hry, online hry, discgolf 

V květnu podnikli animátoři discgolfové hry v Úsově. Dále 

animátoři začali monitorovat Mohelnický „bagr“ na 

koloběžkách. V tomto měsíci proběhlo natáčení zbývajících 

materiálů pro krátký medailonek o NZDM a projektu. 

V následujícím měsíci se animátoři zaměření na dokončení 

tohoto krátkého filmu a na jeho zvukové úpravě.  

Díky dobrému počasí animátoři pocítili nárůst účastníků projektu 

v terénu v Mohelnici. Zejména se realizovali volnočasové 

aktivity, jako jsou míčové hry (fotbal, basketbal, překopávaná). 

V tomto měsíci animátoři vyzkoušeli novou počítačovou online 

hru, která se účastníkům projektu velmi líbila (AZ-kvíz). Ve 

spolupráci s NZDM Mohelnice, bude v příštím měsíci 

realizováno letní kino a další volnočasové aktivity.  

Červen 2021 

závěrečná evaluace vybraných 

lokalit, informování účastníků o 

konci projektu 

V červnu animátoři uskutečnili několik menších výletů 

s účastníky na mohelnický bagr na koloběžkách. 

Dále animátoři evidují velký zájem o výlet s přespáním 

na způsob táboru apod. 

Animátoři informovali účastníky že k 30.6 2021 projekt končí 

a prováděli závěrečnou evaluaci vybraných lokalit. 

 

Příklady volnočasových akcí a jejich zhodnocení s účastníky projektu 

  

1.  Výlet Olomouc, Jívová 2019 

Ve dnech 29. 10. 2019 - 30. 10. 2019 byl pro účastníky projektu realizován výlet do města 

Olomouce s následným přespáním v chatkách v obci Jívová. K výletu bylo přihlášeno 6 účastníků 

projektu. 

Před odjezdem proběhl krátký rozhovor o potřebách účastníků a došlo tak k navození 

přátelské atmosféry. Dále proběhla kontrola základního vybavení (spacáky, teplé oblečení, 

povlečení) a poučení o chování účastníků v průběhu výletu (pravidla jízdy vlakem, zásady 

slušného chování, bezpečnost). 

Po domluvě jsme se pěšky přesunuli do obchodního centra Šantovka, kde byli účastníci 

poučeni o dodržování pravidel obchodního centra a následně jim byl umožněn krátký rozchod.  

Na 14:00 byly rezervovány dvě dráhy v Bowland Bowling Center. Hra nám zabrala necelé dvě 

hodiny, každý se dobře bavil a tento čas utekl jako voda.  

Od 16:00 jsme se domluvili na hodinovém rozchodu na Horním Náměstí. Poté již byl 

v plánu přesun do nákupního centra Albert. Účastníci projektu se zde učili finanční gramotnosti 

v podobě výběru surovin na přípravu snídaně pro následující den. Měli omezené finanční 

prostředky a našim cílem bylo ukázat, že i s málo penězi mohu koupit kvalitní a nutričně bohatou 

stravu. Jako překvapení jsme od 17:30 rezervovali nedalekou Laser arénu (rozvoj týmové 

spolupráce, reakčních schopností a fair play). Pak následoval společný přesun do Jívové.  
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Následovalo společně plánoví trasy podle vytištěné mapy. Cílem bylo se dostat 

do chatové oblasti. Orientace v neznámém prostředí proběhla skoro na výbornou a až na krátké 

bloudění jsme úspěšně dorazili do cíle.  

Večer proběhlo seznámení s areálem, rozdělní do chatek, příprava dřeva na večerní 

táborák. Spolupráce na rozdělání ohně a přípravě špekáčků. Volnočasové aktivity, ping pong, 

společenské hry, aktivity. Domluvení se na večerce. 

Druhý den ráno proběhla příprava společné snídaně, společný úklid a zhodnocení výletu. 

Poté následoval přesun zpět do Mohelnice, kam jsme přijeli kolem oběda. 

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (6 členů): KK3-SAL01, KK3-OND05, KK3-LIB02, KK3-JAR04, KK3-

HON03, KK3-DOM04 

 

Díky realizaci této akce došlo k prohloubení kamarádských vztahů mezi účastníky 

projektu a k podpoře vzájemné spolupráce mezi nimi jak při hře zaměřené na finanční 

gramotnost tak v Bowland Bowling Center ale zejména pak v Laser aréně, kde došlo k rozvoji 

týmové spolupráce, reakčních schopností a metody fair play. Po diskusi, která byla zároveň 

i zpětnou vazbou, vyplynulo, že účastníci rádi prověřili i svůj strach z neznámého a zvedli si 

sebevědomí absolvováním orientace podle mapy při cestě do chatové oblasti. Vzájemně mezi 

sebou diskutovali, než dospěli k vzájemnému konsenzu o směru trasy a až na krátké bloudění 

jsme úspěšně dorazili do cíle. Večerní táborák a přespání v chatkách byl pro účastníky velkým 

zážitkem.  

 

2. Výlet Ostrava ENHA FREESTYLE - Jumping + NERF 5. 2. 2020 

 

Klienti si vyzkoušeli cestovat jiným vlakovým dopravcem, než jsou většinou zvyklí. 

Tentokrát měli možnost jet společností RegioJet do Ostravy, ve které navštívili Jump arénu. 

Po prezentaci o ochraně a bezpečnosti si v aréně klienty převzal vyškolený lektor, který zpočátku 

klienty teoreticky poučil a poté s nimi 90 minut trávil čas na trampolínách. Po uplynulé době 

čekala klienty další atrakce - 30 minut střílení NERF pistolemi. Klienti se museli rozdělit do týmů 

a jako tým pak i spolupracovat. 

Po fyzicky náročném programu jeli pracovníci s klienty do nákupního centra Fórum Nová 

Karolina, ve které se mohli najíst a nabrat nové síly na cestu domů.   

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (4 členové): KK3-DOM04, KK3+NAT05, KK3-SAL01, KK3-LIB02 

 

Výlet proběhl dle plánovaného harmonogramu. Účastníci splnili obsahovou náplň akce, 

při cestě do Ostravy se rozvinula diskuze na téma: Čím bych chtěl být, zde se animátor snažil 

v diskuzi směrovat a motivovat klienty. Při sportovních aktivitách v jump aréně proběhla 

týmová spolupráce a fyzicky náročné úkoly, jejichž plnění proběhlo na výbornou.   
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3. Zábřežský bludišťák a přespávačka 6.2.2020 

 

Pro účastníky projektu bylo v prostorách NZDM v Zábřehu připravených 6 stanovišť. 

Cílem bylo projít všemi stanovišti, co nejrychleji a nasbírat 6 bludišťáků. Soutěže se zúčastnili 

klienti z NZDM, KUDY KAM III Mohelnice a Hanušovice.  

Každé stanoviště mělo své zaměření. Stanoviště 1 bylo zaměřené na kreativitu. Klienti 

měli za úkol vytvořit si jmenovku na krk, tak aby je co nejvíce vystihovala. Toto stanoviště 

napomohlo seznámení s novými lidmi a kontaktu mezi účastníky. Na stanovišti 2 Fotbálek měli 

klienti za úkol zahrát si fotbálek s někým, koho neznají. Toto stanoviště bylo zaměřeno na 

seznámení klientů mezi zařízeními. Stanoviště 3 Ubongo bylo zaměřeno na nutnost strategického 

rozhodování, řešení puzzle, hlavolamů, postřeh a pohotovost. Stanoviště 4 bylo opět zaměřeno 

na seznámení účastníků mezi zařízeními. Cílem stanoviště 5 bludiště bylo ve dvojicích najít 

správnou cestu. Toto stanoviště bylo o komunikaci, jelikož správnou cestu hledali tak, že oba 

hráči drželi společně tužku a domlouvali se na zakreslování správné cesty. Na stanovišti číslo 6 

měli účastníci za úkol, udržet míček na lžičce, toto stanoviště bylo zaměřeno na koordinaci 

a rovnováhu. 

Následovala procházka po Zábřeze, směrem k zámku na Skaličce a nákup večeře 

a snídaně. Účastníci projektu měli přidělený rozpočet a jejich úkolem bylo nakoupit věci 

potřebné na večeři i snídani, tak aby jim finance vyšly. Poté následoval přesun opět na NZDM, 

kde jsme využili kuchyňky pro uvaření teplé večeře. Účastníci projektu se podíleli na přípravě.  

Po tom co se účastníci projektu společně s animátorem přesunuli na ubytování, čekal 

všechny ještě večerní program, v podobě hry Hádej kdo. V této hře si účastníci mohli otestovat, 

kolik znají českých osobností. Ať už herce, zpěváky, tak i postavy z pohádek, politiky 

a youtubery!! Cílem hry je uhodnout co nejvíce postav z popisu spoluhráče. Druhý den ráno 

následoval úklid pokojů, společná snídaně a odjezd vlakem do Mohelnice. 

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (5 členů): KK3+GAB03, KK3-SAL01, KK3-LUK04, KK3-LIB02, KK3-

DOM04 

 

V rámci této akce došlo k navázání nových kontaktů mezi klienty z Hanušovic 

a Mohelnice a současně k prohloubení stávajících vazeb. Přes náročné denní sportovní výkony 

si klienti užili i večerní program, kde byla mimo jiné diskutována s účastníky individuální 

problematika, největší ohlas u klientů měla společenská hra Hádej kdo.   

 

4. Fotbalový miniturnaj 30. 6. 2020 

 

V úterý 30. 6. 2020 jsme v Mohelnici na hřišti Nová pořádali fotbalový miniturnaj 

ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením v Mohelnici a Zábřehu. Jednalo se o turnaj malých 

forem hraný systémem každý s každým. K dispozici bylo venkovní městské hřiště a turnaj 

probíhal formou 4+1, proto měl turnaj rychlý spád. Jedno utkání trvalo 10 minut. 
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Pozvánku dostalo Nízkoprahové zařízení Šumperk, Hanušovice a Zábřeh. Turnaje se 

zúčastnilo 7 účastníků projektu Kudy Kam III. V době přestávek probíhala individuální práce 

s účastníky a byla zde možnost dalších volnočasových aktivit (badminton, pétanque, karty).  

V turnaji zvítězil tým Mohelnice a dostal ihned pozvánku do Šumperka či Hanušovic na 

připravovanou odvetu.  

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (7 členů): KK3+NAT04, KK3+NAT05, KK3+GAB03, KK3-SAL01, KK3-

OND05, KK3-LIB02, KK3-DOM04 

 

Účastníkům se nejvíce líbila pestrost jednotlivých stanovišť a možnost seznámení se 

s novými lidmi. Animátor kladně hodnotí tuto akci zaměřenou na rozvoj senzomotorických 

dovedností, skupinové souhry, podpory zdravé soutěživosti a návyků k pohybovým aktivitám, 

což tato akce nabídla v plném rozsahu. 

 

5. Discgolfový turnaj v Šumperku 31.07.2020 

 

Discgolfový turnaj proběhl v Šumperku na hřišti Kotel místního Discgolfového oddílu 

Lions Šumperk.  Byly zajištěny disky pro účastníky projektu, vysvětlena pravidla hry a způsoby 

(techniky) různých hodů. Účastníci projektu si mohli vyzkoušet profesionální disky a zažít tak 

turnaj podle regulérních discgolfových pravidel.  

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní Skupina (3 členové): KK3+NAT05, KK3-SAL 01, KK3-HON004 

 

Díky realizaci této akce si moli účastníci projektu vyzkoušet jak fungují pravidla na 

regulérních turnajích. Došlo k rozvoji senzomotorických dovedností, skupinové souhry, 

podpory zdravé soutěživosti a návyků k pohybovým aktivitám. Účastníci si turnaj užili a za 

část obdrželi sladkou odměnu v podobě zmrzliny. 

 

6. Jízda na koloběžkách po mohelnické cyklostezce. 13. 08. 2020 

 

Účastníci projektu se účastnili malého výletu na koloběžkách po mohelnickém okolí. 

Na začátku výletu animátoři představili koloběžku účastníkům a udělali jim krátkou instruktáž 

o bezpečné a správné jízdě na koloběžkách.  

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (5 členů): KK3+NIK04, KK3+NAT05, KK3+GAB03, KK3-LIB02, KK3-

HON004 

 

Došlo k rozšíření povědomí o bezpečné jízdě na koloběžce. Účastníci měli možnost díky 

instruktorům vidět různé případové situace a následovala bezpečná jízda okolím Mohelnicka, 

kterou si všichni pochvalovali. 
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7. Letní kino v Mohelnici 21. 8. 2020 

 

Účastníci projektu se zúčastnili letního kina v NZDM Mohelnice kde se promítal 

dobrodružný  fantazy film Jumanji: Další level. Animátor účastníkům vysvětlil co je to filmový 

žánr a jaký je mezi nimi rozdíl. Dále animátor ukázal úryvek filmu v různých kvalitách, např. jak 

vypadá film v rozlišení HD nebo 800 na 900. Dále animátor účastníkům ukázal rozdíl 

v promítacích zařízeních jako je data projektor, menší PC monitor, display na tabletu a na závěr 

display na mobilu. Na všech zařízení animátor ukázal rozdíl v kvalitách rozlišení, sytosti barev 

a rozdílu jasu. Dále animátor ukázal jaký je rozdíl v nastavení dataprojektoru a důležitosti 

podkladu promítací plochy a jak správně nastavit dataprojektor když je stěna barevná, nikoliv 

bílá. Dále si Animátor připravil otázky ohledně promítaného filmu a interagoval s přítomnými 

účastníky, jak by reagovali v daných situacích oni. 

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (4 členové): KK3+NAT05, KK3-SAL01, KK3-OND05, KK3-DOM04 

 

Účastníci měli možnost díky této akci zažít atmosféru letního kina a  prohloubit vzájemné  

komunikační vztahy. Současně byla podpořena fantazie účastníků projektu. 

 

8. Miniturnaj v discgolfu 9.9.2020 

 

Účastníci projektu se zúčastnili malého turnaje mezi sebou v Mohelnickém parku, kde 

animátoři vytvořili provizorní hřiště za účelem této volnočasové aktivity. Na úvod animátoři 

s účastníky prošli celé hřiště a vysvětlili účastníkům správnou techniku hodu na danou jamku. 

Na začátku animátoři vysvětlili druhy hodů a rozdíly mezi jednotlivými disky. Dále se účastníci 

rozházeli a podstoupili rozstřel na první jamku, aby se určilo pořadí, v jakém budou hráči házet. 

 

Zhodnocení výletu a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (5 členů): KK3+NAT05, KK3-SAL01, KK3-HON004, KK3-HON04, KK3- 

DOM04 

 

Díky akci došlo k podpoře skupinové souhry, podpory zdravé soutěživosti a návyků k 

pohybovým aktivitám. Účastníci i animátoři si akci užili. 

 

9. UltimateFrisbee 17.9.2020 

 

Účastníci projektu se zúčastnili připravené hry UltimateFrisbee, kde se rozdělili na dva 

týmy. Týmy byly rozděleny na 2+1 animátor. Cílem ukázky této hry bylo předvést účastníkům 

jak je důležitá fyzická kondice a přesnost hodu diskem. Nutná kreativita v překonávání překážek.  

Cílem týmu bylo dostat disk do protější připravené brány. 

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (4 členové): KK3+MAR03, KK3+MAR003, KK3-MICH00, KK3-MICH94 



                                                                         

  

____________________________________________________________________________________________________________________________

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  

 

Akce podpořila opět zdravou soutěživost, koordinaci v prostoru, prohloubila spolupráci 

týmů a docílila pozitivního ohlasu účastníků. 

 

10.  Vánoční akce 22.12.2020 

 

Účastníci projektu se zúčastnili Vánoční akce, která probíhala ve spolupráci s NZDM 

Mohelnice. Na akci si účastnici mohli vyzkoušet upéct svoje vlastní cukroví -  rafaelo kuličky 

a následně své výrobky degustovat. K samotnému  pečení si měli za úkol najit na internetu 

recept. Dále spočítat kolik budou potřebovat surovin k pečení a vypočítat celkovou cenu za 

pořízené suroviny. Po skončení kulinářských výrobků proběhl turnaj v kulečníku, stolním 

fotbálku a vědomostním kvízu. Na závěr byl účastníkům promítán film s vánoční tématikou Sám 

doma. Zde si animátor připravil otázky k filmu -  jak by na danou situaci reagovali oni? A na 

úplný závěr účastníci spolu s pracovníky NZDM a animátory projektu zpívali koledy a hráli na 

hudební nástroje. 

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba od účastníků projektu: 

Fokusní skupina (5 členů): KK3-DOM04, KK3-LIB02, KK3-LUK01, KK3-SAL01, 

KK3+NAT05 

 

Akce vhodně navodila vánoční pohodovou atmosféru a účastníkům se líbila. 

 

 

Příklady výsledků projektu 

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

účast v projektu pomohla.  

 

1. KK3-DAN00 Dohoda na cíli společné spolupráce: 

Účastník by se rád naučil hrát na hudební nástroj. Dále by si rád vytvořil 

životopis a našel brigádu. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník využil lekcí hraní na hudební nástroj. Tento cíl byl splněn na 

100%. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové 

dovednosti a znalosti a k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. 

Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost a zorientoval se 

v oblasti bydlení.  

2. KK3-DAV96 Dohoda na cíli společné spolupráce: 

Účastník by se rád naučil hrát na hudební nástroj, konkrétně na kytaru.  

Výsledek spolupráce: 

Účastník využil lekcí hraní na hudební nástroj. Tento cíl byl splněn na 

100%. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové 

dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 
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zorientoval se v oblasti bydlení a vytvořil si konstruktivní postoj 

k závislostem. Dokončil celý proces vzdělávání, nastoupil do zaměstnání 

a osvojil si pracovní návyky. 

3. KK3-DOM04 Dohoda na cíli společné spolupráce: 

Účastník by se rád naučil hrát na kytaru a zlepšil si fyzickou kondici. Má 

veliký zájem zlepšit svůj životní styl a přestat kouřit. Dále by si rád vytvořil 

životopis a našel brigádu. 

Výsledek spolupráce: 

Všechny tyto plány byly splněny. Účastník se naučil hrát na kytaru, 

společně s animátorem si vytvořil životopis a našel si brigádu. Zlepšil svůj 

životní styl a přestal kouřit. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o 

domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a vytvořil si konstruktivní 

postoj k závislostem. Dokončil daný školní ročních, zlepšil si prospěch i 

docházku. Našel si brigádu a osvojil si pracovní návyky.  

4. KK3-DUŠ99 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by si rád zlepšil fyzickou kondici a naučil se novým 

dovednostem. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit, díky kterým si účastník zlepšil 

fyzickou kondici a naučil se novým dovednostem. U účastníka došlo ke 

zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také 

k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit 

s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a 

vytvořil si konstruktivní postoj k závislostem. Dokončil celý proces 

vzdělávání, nastoupil do zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

5. KK3-HON004 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu projevil zájem o zlepšení své komunikace s vrstevníky 

a chtěl by si najít nové kamarády. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových akcí, díky kterým si účastník našel nové 

kamarády a zlepšil svoji komunikaci. U účastníka došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení 

rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, 

pečovat o domácnost a zorientoval se v oblasti bydlení. Dokončil daný 

školní ročních, zlepšil si prospěch i docházku. Našel si brigádu a osvojil si 

pracovní návyky. 

6. KK3-HON03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by si rád vytvořil životopis a našel brigádu. Chtěl by využít 

možnost navštěvovat tělocvičnu, kde by rozvíjel své pohybové schopnosti. 

Zájem má o různé pohybové hry, např.: futsal. 

Výsledek spolupráce: 
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Všechny tyto plány byly splněny. Účastník si společně s animátorem 

vytvořil životopis a našel si brigádu. Proběhlo několik volnočasových akcí, 

při kterých měl účastník možnost navštívit tělocvičnu a účastnit se 

pohybových her. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost a 

zorientoval se v oblasti bydlení. Dokončil daný školní ročních, zlepšil si 

prospěch i docházku. Našel si brigádu a osvojil si pracovní návyky. 

7. KK3-HON04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se rád naučil novým dovednostem, zlepšil si fyzickou 

kondici a začal lépe trávit svůj volný čas. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, díky kterým se účastník 

naučil novým dovednostem, začal dělat, co ho baví a  začal smysluplně 

trávit svůj volný čas. Účastnil se i sportovních akcí a zlepšil si fyzickou 

kondici. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové 

dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi a získal konstruktivní postoj 

k závislostem. Zlepšil si prospěch ve škole, dokončil celý proces 

vzdělávání, nastoupil do zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

8. KK3-JAR04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se rád naučil hrát na kytaru. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník docházel na lekce hraní na kytaru. Této cíl byl úspěšně splněn. U 

účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost a zorientoval se v oblasti 

bydlení. Dokončil daný školní ročník, zlepšil si prospěch i docházku. Našel 

si brigádu a osvojil si pracovní návyky. 

9. K3-JIR03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád využil možnost chodit do tělocvičny, kde by se 

chtěl naučit hrát futsal.  

Výsledek spolupráce: 

Z důvodu omezení nebylo možné navštěvovat tělocvičnu, z toho důvodu 

tento cíl nebyl naplněn. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučil se hospodařit s financemi, 

zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. 

Dokončil daný školní ročník, zlepšil si prospěch i docházku. Našel si 

brigádu a osvojil si pracovní návyky.  

10. KK3-KAR00 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu projevil zájem zúčastnit se volnočasových akcí možných 

v rámci projektu. Chce aktivně a smysluplně využít svůj volný čas, zlepšit 

si fyzickou kondici a naučit se novým dovednostem. 
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Výsledek spolupráce: 

Účastník se zúčastnil několika sportovních akcí, včetně  těch sportovních 

v tělocvičně. Podařilo se mu tedy smysluplně vyplnit svůj volný čas 

činností, která ho baví, zlepšil si fyzickou kondici a naučil se novým 

dovednostem. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. 

Zlepšil si prospěch, dokončil celý proces vzdělávání, nastoupil do 

zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

11. KK3-LIB02 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád využil možnost chodit do tělocvičny. Chtěl by se 

zúčastnit různých pohybových her, které ho navrátí do plného pohybu po 

zranění kolene. Dále bych chtěl dodržovat rehabilitační cvičení. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník projektu pravidelně chodil s animátory do tělocvičny, kde se 

účastnil pohybových her, díky kterým se vrátil do plného pohybu po úrazu. 

Díky motivaci animátorů se mu podařilo dodržovat i rehabilitační cvičení. 

U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti 

bydlení a našel si brigádu. 

12. KK3-LUK04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád využil možnost návštěvy tělocvičny a hřišť, kde 

by se mohl zlepšit ve svých fotbalových dovednostech. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník pravidelně trénoval a účastnil se miniturnajů se svými vrstevníky. 

Zlepšil si fotbalové dovednosti, zvýšil kondici a nadral více svalové hmoty. 

U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti. Naučil se pečovat o domácnost. Dokončil daný školní ročník, 

zlepšil si prospěch i docházku a našel si brigádu. 

13. KK3-MAR01 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se rád zúčastnil volnočasových aktivit a akcí, díky 

kterým si zlepší fyzickou kondici a naučí se zajímavě trávit volný čas. 

Výsledek spolupráce: 

Tento cíl byl splněn na 100%. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o 

domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj 

k závislostem. Zlepšil si prospěch, dokončil daný školní rok, nastoupil do 

zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

14. KK3-MAR97 Dohoda na společném cíli spolupráce: 
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Účastník projektu by se rád zúčastnil volnočasových aktivit a akcí, díky 

kterým se naučí zajímavě trávit svůj volný čas. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník vyplnit smysluplně svůj čas tím, co ho baví a seznámil se 

s novými lidmi. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientoval se v oblasti bydlení, získal konstruktivní postoj k závislostem 

a dokázal snížit své dluhy. Zlepšil si prospěch, dokončil celý proces 

vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si pracovní návky. 

15. KK3-MAR99 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se rád zúčastnil volnočasových aktivit a akcí, díky 

kterým se naučí zajímavě trávit svůj volný čas. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník vyplnit smysluplně svůj čas tím, co ho baví a seznámil se 

s novými lidmi. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. 

Zlepšil si prospěch, dokončil celý proces vzdělávání, získal zaměstnání a 

osvojil si pracovní návky. 

16. KK3-MICH94 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se rád zúčastnil volnočasových aktivit a akcí, díky 

kterým bude mít možnost trávit více času s vrstevníky. Rád by také začal 

s novým sportem. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník projektu využil všech možností zúčastnit se sportovních akcí, kde 

získal možnost seznámit se s vrstevníky. U účastníka došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučil se hospodařit 

s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a získal 

konstruktivní postoj k závislostem. Zlepšil si prospěch, dokončil celý 

proces vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

17. KK3-ONDR05 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád využil pomoc animátora při sepsání životopisu a 

hledání brigády. Dále by si rád našel nové kamarády.  

Výsledek spolupráce: 

Účastník projektu si s pomocí animátora napsal životopis a následně si 

našel brigádu. Díky volnočasovým akcím, kterých se účastnil, si zvýšil 

sebevědomí a podařilo se mu získat nové kamarády. U účastníka došlo ke 

zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučil se 

hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti 

bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. Snížil rizika pro 
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nedokončení vzdělávacího procesu, našel si brigádu a osvojil si pracovní 

návyky.  

18. KK3-PAV04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád využil možnost chodit do tělocvičny. Rád by se 

účastnil různých sportovních her a zlepšil si tak fyzickou kondici. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník projektu chodil s animátory do tělocvičny, zúčastnil se několika 

sportovních her, díky čemuž si zlepšil své fyzické dovednosti. U účastníka 

došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a 

také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil se 

hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti 

bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. Dokončil daný školní 

ročník. 

19. KK3-REI94 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projevil zájem o pomoc s jeho trávením volného času. Rád by 

díky animátorům rozvíjel své zájmy. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, kterých se účastník 

projektu zúčastnil. Naučil se zajímavě trávit svůj volný čas. Věnoval se 

aktivitám, které ho baví, díky čemuž mohl rozvíjet své zájmy. Účastník 

dokončil celý proces vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si pracovní 

návyky. 

20. KK3-SAL01 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se rád zúčastnil výletu, kde by si mohl najít nové kamarády. 

Rád by se věnoval tvorbě hudby a chtěl by chodit do posilovny, kde by si 

zlepšil svou fyzickou kondici. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, kterých se účastník 

projektu zúčastnil. Absolvoval s animátory několik výletů, např.: Jívová 

s přespání, Ostrava Enhafreestyle jumping + Nerf, Zábřežský bludišťák, 

fotbalový a discgolfový miniturnaj. Díky těmto aktivitám, měl účastník 

možnost poznat nové kamarády a rozšířit svůj okruh přátel. Díky podpoře 

animátorů účastník rozvíjel svůj talent ve tvorbě hudby a vyplňuje tak svůj 

volný čas něčím, co ho baví. Dále se naučil psát životopis, což se mu 

v budoucnu bude hodit. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o 

domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj 

k závislostem. Zlepšil si prospěch, dokončil celý proces vzdělávání, získal 

zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

21. KK3-ZDEN03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu projevil zájem o volnočasové aktivity, především by se 

rád naučil hrát discgolf a šachy. 
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Výsledek spolupráce: 

Účastník docházel do NZDM Mohelnice, kde ho animátoři naučili hrát 

šachy. Díky této aktivitě došlo u účastníka ke zlepšení koncentrace, 

trpělivosti a vytrvalosti. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Zorientoval se v oblasti bydlení 

a získal konstruktivní postoj k závislostem. Úspěšně dokončil daný školní 

ročník.  

22. KK3+EMA01 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem o pomoc s jejím trávením volného času. Ráda 

by se naučila psát životopis. 

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, kterých se účastnice 

projektu zúčastnila a naučila se zajímavě trávit svůj volný čas. S pomocí 

animátorů se naučila psát životopis, což se jí v budoucnu bude velmi hodit. 

U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučila 

se hospodařit s financemi a zorientovala se v oblasti bydlení. Dokončila 

daný školní ročník, zlepšila si prospěch i docházku a našla si brigádu. 

23. KK3+LIA096 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice by ráda jela na výlet. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice se zúčastnila výletu, kde měla možnost se socializovat a nabrat 

zkušenosti s hromadnou dopravou a zařizováním potřebných věcí k výletu.   

Překonala strach z eskalátorů. Účastnice získala konstruktivní postoj 

k závislostem a dokončila celý proces vzdělávání. 

24. KK3+MAR003 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem naučit se hrát discgolf. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice projektu se zúčastnila několika miniturnajů v discgolfu. Díky 

animátorům se naučila pravidlům této hry, dozvěděla se rozdíly mezi disky 

a osvojila si různé techniky hodu. U účastnice došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení 

rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, 

pečovat o domácnost, zorientovala se v oblasti bydlení a získala 

konstruktivní postoj  závislostem. Úspěšně dokončila daný školní ročník. 

25. KK3+MAR03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem naučit se hrát discgolf. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice projektu se zúčastnila několika miniturnajů v discgolfu. Díky 

animátorům se naučila pravidlům této hry, dozvěděla se rozdíly mezi disky 

a osvojila si různé techniky hodu. U účastnice došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení 

rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, 
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pečovat o domácnost, zorientovala se v oblasti bydlení a získala 

konstruktivní postoj k závislostem. Úspěšně dokončila daný školní ročník. 

26. KK3+MICH00 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem naučit se hrát discgolf a také by se ráda 

zúčastnila některého z plánovaných výletů. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice projektu se zúčastnila několika miniturnajů v discgolfu. Díky 

animátorům se naučila pravidlům této hry, dozvěděla se rozdíly mezi disky 

a osvojila si různé techniky hodu. Účastnice se zúčastnila výletu, kde si 

užila volnočasové aktivity a poznala nové kamarády. U účastnice došlo ke 

zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také 

k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Účastnice se naučila 

hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientovala se v oblasti 

bydlení a získala konstruktivní postoj k závislostem. Úspěšně dokončila 

daný školní ročník. 

27. KK3+MICH04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu by se ráda zúčastnil venčení psů. 

Výsledek spolupráce: 

Za pomoci animátora bylo toto přání účastnici splněno. U účastnice došlo 

ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučila 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost a zorientovala se v oblasti 

bydlení. Úspěšně dokončila daný školní ročník.   

28. KK3+NAT05 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice by se ráda zdokonalila ve hře na kytaru. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice chodila do NZDM Mohelnice, kde pod vedením animátora 

trénovala hru na kytaru. Došlo k jejímu velkému zlepšení a už umí hrát i 

náročnější písně. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem. Účastnice dokončila celý proces vzdělávání. 

29. KK3+NIK04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnici chybí pravidelný režim v jejím životě. Ráda by se naučila 

vytvářet denní rozvrh činností, který by chtěla dodržovat. 

Výsledek spolupráce: 

S účastnicí proběhlo několik individuálních rozhovorů na toto téma. 

S pomocí animátora si naplánovala rozvrh činností, které dodržuje. 

Naučila si stanovit priority, vytvořila si dobré návyky a pociťuje méně 

stresu ve svém životě. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem 

na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 
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zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem. Úspěšně dokončila daný školní ročník.  

30. KK3+SIM03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu projevila zájem naučit se znakovou řeč. Dále by se ráda 

naučila psát životopis. 

Výsledek spolupráce: 

Pod vedením animátora se účastnice začala učit znakovou řeč, která mimo 

jiné rozvíjí logiku a kognitivní schopnosti. Znaková řeč účastnici bavila a 

byla při ní úspěšná. Dále se naučila psát životopis, což se jí v budoucnu 

bude velmi hodit. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se pečovat o domácnost a dokončila daný školní 

ročník. 

31. KK3+HAN02 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu projevila zájem naučit se znakovou řeč. Dále by se ráda 

naučila psát životopis. 

Výsledek spolupráce: 

Pod vedením animátora se účastnice začala učit znakovou řeč, která mimo 

jiné rozvíjí logiku a kognitivní schopnosti. Znaková řeč účastnici bavila a 

byla při ní úspěšná. Dále se naučila psát životopis, což se jí v budoucnu 

bude velmi hodit. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se pečovat o domácnost, získala konstruktivní postoj 

k závislostem a dokončila daný školní ročník. 

32. KK3+TER04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu by se ráda naučila psát životopis a ráda by se zúčastnila 

volnočasových aktivit, zejména výletu na koloběžkách. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice se zúčastnila výletu na koloběžkách po mohelnických 

cyklostezkách. Naučila se zdravému komplexnímu pohybu a posílila celé 

tělo. Dále se naučila psát životopis, což se jí v budoucnu bude hodit. U 

účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení vztahů mezi vrstevníky. Naučila se hospodařit 

s financemi, pečovat o domácnost, zorientovala se v oblasti bydlení a 

získala konstruktivní postoj k závislostem. Zlepšila si prospěch a 

dokončila daný školní ročník.  

33. KK3-LUK01 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by rád zlepšil svoji finanční gramotnost a vyřešil svoje osobní 

problémy (dluhy, najití práce). 

Výsledek spolupráce: 

U účastníka se po několika volnočasových akcích zaměřených na toto téma 

podařila zlepšit finanční gramotnost a orientace na trhu práce. Uvědomil si 

několik důležitých faktorů, které mu v jeho oddlužení budou ku prospěchu. 
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Animátor pomohl účastníkovi se sepsáním životopisu a najitím práce. U 

účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti 

bydlení, získal konstruktivní postoj k závislostem a dokázal snížit své 

dluhy. Dokončil celý proces vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si 

pracovní návyky.   

34. KK3-DAV05 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se rád zúčastnil sportovních aktivit pořádaných animátory 

projektu. Rád by se neučil správnou techniku běhu a zlepšil si fyzickou 

kondici. 

Výsledek spolupráce: 

Animátor ukázal účastníkovy několik stránek a videí na internetu k tomuto 

tématu. Účastník si nejen že zlepšil fyzickou kondici, ale také se naučil, 

jak správně běhat, aby to pro jeho tělo nebylo škodlivé. U účastníka došlo 

ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Získal 

konstruktivní postoj k závislostem a dokončil daný školní ročník.  

35. KK3-LUK00 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu se animátorovi svěřil o nehodě, která se mu stala. Byl 

zasažen vlakem a téměř umřel. Strávil pár dní v nemocnici a teď se snaží 

opět normálně fungovat. Kouří pravidelně marihuanu a chtěl by omezit 

užívání syntetických drog. Chtěl by také odjet do zahraničí a vydělat si 

nějaké peníze. Aby mohl dosáhnout stanovených cílů, byla mu nabídnuta: 

výuka anglického jazyka, práce na životopisu, individuální konzultace a 

tělocvičné aktivity. 

Výsledek spolupráce: 

S účastníkem proběhlo několik diskuzí na téma návykových látek. A začal 

si aktivně vyhledávat brigádu. 

36. KK3-MAR02 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se rád zapojil do volnočasových aktivit a akcí, které jsou 

realizované v rámci projektu. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník se zapojil do volnočasových aktivit a akcí, zlepšil si své 

dovednosti a naučil se smysluplně trávit svůj volný čas. U účastníka došlo 

ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také 

k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Snížil rizika pro 

nedokončení vzdělávacího procesu a dokončil daný školní ročník.  

37. KK3-MICH00 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projevil zájem naučit se hrát discgolf. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník projektu se zúčastnil několika miniturnajů v discgolfu. Díky 

animátorům se naučil pravidlům této hry, dozvěděl se rozdíly mezi disky 

a osvojil si různé techniky hodu. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 
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s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučil se hospodařit s financemi, 

pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a získal 

konstruktivní postoj k závislostem. Zlepšil si prospěch, dokončil celý 

proces vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si pracovní návyky.  

38. KK3-OND99 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se chtěl zúčastnit výletu. 

Výsledek spolupráce: 

Od dohody na individuálním plánu bohužel nebylo možné vzhledem 

k situaci tento cíl splnit. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o 

domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj 

k závislostem. Dokončil celý proces vzdělávání, získal zaměstnání a 

osvojil si pracovní návyky.  

39. KK-PET93 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se chtěl zlepšit v dovednostech s hakisovým míčkem. 

Výsledek spolupráce: 

Tento cíl byl splněn. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem 

na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientoval se v oblasti bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. 

Dokončil celý proces vzdělávání, získal zaměstnání a osvojil si pracovní 

návyky.  

40. KK3-TOM00 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád navštěvoval tělocvičnu a zapojil se od 

volnočasových aktivit a akcí a naučil se trávit svůj volný čas smysluplně. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník se zúčastnil sportovně pohybových her v tělocvičně a díky dalším 

volnočasovým aktivitám realizovaným v rámci projektu dokázal 

smysluplně trávit svůj volný čas. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučil se pečovat o domácnost a zorientoval se 

v oblasti dluhové problematiky. Dokončil celý proces vzdělávání, získal 

zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

41. KK3- TOM03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by rád navštěvoval tělocvičnu a zapojil se od 

volnočasových aktivit a akcí. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník se zúčastnil sportovně pohybových her v tělocvičně a dalších 

volnočasových akcí realizovaných v rámci projektu. U účastníka projektu 

došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a 

také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil se pečovat 
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o domácnost a zorientoval se v oblasti dluhové problematiky. Úspěšně 

dokončil daný školní ročník.  

42. KK3+ELI03 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu by se chtěla naučit chodit po slackline. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice projektu se zúčastnila několika volnočasových akcí se slackline.  

Komplexně tak posílila celé tělo a naučila se rovnováze. U účastnice došlo 

ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučila 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, zorientovala se v oblasti 

bydlení a dluhové problematiky. Úspěšně dokončila daný školní ročník.  

43. KK3+ELI04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se chtěl zapojit do volnočasových aktivit a rád by se 

neučit psát životopis.  

Výsledek spolupráce: 

Proběhlo několik volnočasových aktivit a akcí, díky kterým se účastnice 

seznámila s novými kamarády a smysluplně vyplnila svůj volný čas. U 

účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a 

znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučila 

se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost a zorientovala se v oblasti 

bydlení. Úspěšně dokončila daný školní ročník. 

44. KK3+LUC04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem naučit se hrát na kytaru. 

Výsledek spolupráce: 

Od doby uzavření individuálního plánu se bohužel nepodařilo tento cíl 

splnit. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové 

dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi a získala konstruktivní 

postoj k závislostem. Dokončila celý proces vzdělávání.  

45. KK3+ZUZ04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice by si ráda popovídala s animátorem. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice využila individuálních rozhovorů. Byla ráda, že si o citlivých 

tématech ze svého života může promluvit s někým, kdo jí naslouchá,  

rozumí a má pochopení. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti. Naučila se pečovat o domácnost, 

zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem.  

46. KK3+ NAT005 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projektu by se ráda zúčastnila výletu. 

Výsledek spolupráce: 

Od dohody na individuálním plánu nebylo vzhledem k opatřením možné 

tento cíl splnit. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 
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vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem. Úspěšně dokončila daný školní ročník.  

47. KK3-ROM04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

         Účastník by rád využil možnost pomoci animátora při hledání brigády a 

sepsání životopisu. 

Výsledek spolupráce: 

Animátor při společném hledání ukázal účastníkovi několik internetových 

stránek, kde může brigády najít. Účastník se naučil vytvořit životopis, což 

se mu v budoucnu bude velmi hodit. U účastníka došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení 

rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, 

pečovat o domácnost, zorientoval se v oblasti bydlení a dluhové 

problematiky. Začal si aktivně hledat brigádu. 

48. KK3+VER02 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice projevila zájem o individuální rozhovory s animátorem, díky 

kterým by ráda poznala sebe sama a zjistila, na jaké povolání se hodí. 

Výsledek spolupráce: 

Účastnice využila individuálních rozhovorů. Byla ráda, že si může 

promluvit s někým, kdo jí rozumí a má pochopení. Společně s animátorem 

se pobavili o různých typech povolání a vzhledem k zájmům účastnice 

zvolili to vhodné. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na 

nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 

vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem. Dokončila celý proces vzdělávání a začala si aktivně hledat 

zaměstnání. 

49. KK3-DAN004 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník projektu by se rád zapojil do volnočasových aktivit. 

Výsledek spolupráce: 

Zúčastnil se několika volnočasových aktivit a akcí, díky kterým si našel 

nové kamarády a zlepšil si své dovednosti. U účastníka došlo ke zvýšení 

sebevědomí s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení 

rovnocenných vztahů mezi vrstevníky. Účastník se zorientoval v oblasti 

bydlení a získal konstruktivní postoj k závislostem. Úspěšně dokončil daný 

školní ročník.  

50. KK3-VIK97 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by rád jel do Olomouce, kde by navštívil nahrávací studio a 

natočil si tam svojí vlastní tvorbu. 

Výsledek spolupráce: 

Od dohody na individuálním plánu bohužel nevznikla možnost tento výlet 

uskutečnit. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí s ohledem na nové 

dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných vztahů mezi 
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vrstevníky. Naučil se hospodařit s financemi, pečovat o domácnost, 

zorientoval se v oblasti bydlení a dluhové problematiky a získal 

konstruktivní postoj k závislostem. Dokončil celý proces vzdělávání, 

získal zaměstnání a osvojil si pracovní návyky. 

51. KK3-TER004 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastnice by se ráda naučila psát životopis. 

Výsledek spolupráce:  

S pomocí animátora se účastnice naučila psát životopis, což se jí 

v budoucnu bude velmi hodit. U účastnice došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a také k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Naučila se hospodařit s financemi, pečovat o 

domácnost, zorientovala se v oblasti bydlení a získala konstruktivní postoj 

k závislostem. Snížila rizika pro nedokončení vzdělávacího procesu a 

úspěšně ukončila daný školní ročník.  

52. KK3-ZDE04 Dohoda na společném cíli spolupráce: 

Účastník by se chtěl naučit hrát šachy a zúčastnit se šachového online 

turnaje. 

Výsledek spolupráce: 

Účastník docházel do NZDM Mohelnice, kde ho animátoři naučili hrát 

šachy. Díky této aktivitě došlo u účastníka ke zlepšení koncentrace, 

trpělivosti a vytrvalosti. U účastníka došlo ke zvýšení sebevědomí 

s ohledem na nové dovednosti a znalosti a k obnovení rovnocenných 

vztahů mezi vrstevníky. Zorientoval se v oblasti bydlení a získal 

konstruktivní postoj k závislostem. Úspěšně dokončil daný školní ročník a 

našel si brigádu.  

 

Zhodnocení KA z pohledu animátora: 

 

Hlavní náplní animátora v rámci projektu byla intenzivní práce s cílovými skupinami, kdy 

po úvodních aktivitách (A) proběhlo zformování subkultury z účastníků projektu v dané lokalitě. Tito 

účastníci projektu se postupně věnovali určitým mikroprojektům, které vycházely z jejich jednotlivých 

potřeb a zájmů. Animátor směřoval tyto aktivity k praktickým tématům tohoto projektu (B): 

 

A. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A MEZILIDSKÉ VZTAHY  

- Rozhovory vycházely z aktuálních potřeb účastníků projektu, při nichž animátor dbal na to, 

aby byl tento názor ostatními respektován, vedl účastníky projektu k rozvoji jejich představ, 

korigoval případné projevy netolerance. Konkrétně byly realizované debaty, diskuze v rámci 

uskutečněných volnočasových aktivit, kde se každý účastník projektu mohl nezávisle 

zúčastnit a projevit, jak svůj názor tak i hodnocení aktivity či přístupu animátora. 

- Skupinové sportovní hry, při nichž animátor dohlížel na dodržování pravidel a vedl tak 

účastník projektu k pochopení výhod týmové spolupráce apod. Za tímto čelem 

se uskutečňovaly volnočasové aktivity se zaměřením na týmovou spolupráci (fotbal, 
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basketbal, házení, ultimatefrisbee a další sportovní aktivity). Při všech těchto činnostech bylo 

dbáno na způsoby fair play. 

 

B. VZDĚLÁVANÍ, TRH PRÁCE, FINANČNÍ GRAMOTNOST, BYDLENÍ, SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÉ JEVY 

- Došlo k vyjádření snů o životním cíli formou koláče, rapové skladby apod. Při rozhovorech 

s účastníky projektu se animátor snažil zmonitorovat cíle účastníku, analyzovat možnosti 

a napomoct jim k motivaci a plnění těchto cílů.   

- Díky revizi a zreálnění cílů, postupnému plánováni kroků k dosažení cílů a pečlivá příprava 

podmínek pro realizaci jednotlivých kroků (animátor přímo vedl účastníky projektu k reflexi 

role vzdělávaní, zaměstnání, mzdy a bydlení – podrobně byly nacvičovány jednotlivé situace 

a dovednosti. Animátor si připravil aktivity zaměřené na simulaci podnikaní v různých 

oborech, finančního hospodaření a základní principy ekonomiky (desková hra České firmy, 

Dostihy a sázky, Finanční gramotnost atd.). Současně proběhl workshop, na kterém 

si účastníci projektu mohli za podpory animátora vytvořit životopis a sestavit motivační 

dopis. 

- Došlo k přípravě a realizaci mikro projektů (byl natočen krátký film, došlo k úpravě 

veřejného prostoru,…). V rámci projektu došlo k natočení krátkého medailonku o projektu 

Kudy kam III. a NZDM Mohelnice, Zábřeh i Hanušovice. 

- Byly realizovány komunitní akce (Fotbalové akce, discgolfové turnaje a jiné….). Při těchto 

komunitních akcích se animátoři zaměřovali na přístup fair play a zlepšení 

senzomotorických schopností účastníků projektu.  

11.  Dotazníkové šetření  

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

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

Dotazníkového šetření se účastnilo 39 klientů, z toho 11 žen a 28 mužů. 17 z nich spadá do věkové 

kategorie 15 až 18 let, 14 do kategorie 18 až 20 let a 8 má 21 a více let. 

 

Dotazník: 

 

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

 Základní škola - 25 

 Střední odborné učiliště, vyučen - 6 

 Střední škola, gymnázium, maturita - 8 

 

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

 Od pracovníků z NZDM a TPDM v Mohelnici - 25 

 Ze sociálních sítí, internetu, Facebooku, Instagramu – 1 

 Od kamarádů – 6 

 Z informačního letáku KKIII – 1 

 Ve škole - 1 
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3. Jaká aktivita/akce projektu, které jste se zúčastnil/a, se Vám nejvíce líbila a utkvěla Vám 

v paměti? Z jakého důvodu? 

 Nejlepší jsou výlety s koloběžkami a sportovní hry.  

 Natáčení filmu a výlety. 

 Přespávačka v Jívové, zábava tam byla. 

 Chata Radíkov, poznal jsem nové lidi. 

 Líbí se mi aktivita koloběžky, a když zavzpomínám, tak hlavně tělocvična. 

 Hra na kytaru a bubínky. 

 Výlet Jump park. 

 Výlety a turnaje. 

 Discgolf, futsal, házená, ringo, badminton, basketbal, slackline. 

 Kytara, stolní fotbálek, kulečník, deskové hry. 

 Hledání brigády. 

 

4. V čem vidíte hlavní přínos tohoto projektu? 

 Získání větší sebedůvěry - 27 

 Trénink sociálních dovedností - 23 

 Zlepšení vztahů mezi vrstevníky - 27 

 Motivace ke vzdělání - 21 

 Seznámení se s fungováním trhu práce - 20 

 Finanční gramotnost a hospodaření - 16 

 Bydlení, péče o domácnost - 18 

 Zodpovědné chování a postoj k závislostem, patologickým jevům všeobecně - 24 

 

5. Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy 

 25 hodnotilo výborně, 6 velmi dobře, 6 dobře a 2 přijatelně 

 

6. Mikroprojekty, nácvik modelových situací 

 23 hodnotilo výborně, 11 velmi dobře a 5 dobře 

 

7. Finanční gramotnost a další vzdělávání 

 26 hodnotilo výborně, 8 velmi dobře a 5 dobře 

 

8. Aktivní trávení volného času 

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

 

9. Trh práce, nalezení brigády/zaměstnání 

 27 hodnotilo výborně, 6 velmi dobře, 4 dobře a 2 přijatelně 

 

10. Individuální rozhovory s animátorem 

 26 hodnotilo výborně, 11 velmi dobře a 1 přijatelně 
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Hodnocení animátora 

 

1. Znalost, přehled v problematice, odbornost 

 27 hodnotilo výborně a 12 velmi dobře 

 

2. Vstřícnost a porozumění 

 28 hodnotilo výborně a 11 velmi dobře 

 

3. Praktické příklady a vzorová řešení 

 31 hodnotilo výborně a 8 velmi dobře 

 

4. Srozumitelnost, podání zpětné vazby 

 27 hodnotilo výborně, 11 velmi dobře a 1 dobře 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


