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Úvod 
 

Stručné shrnutí zaměření projektu, jeho cílů a plánovaných výstupů 

 

Projekt CÍL pro Vysočinu byl předložen v rámci výzvy č. 064 

Zacílení výzvy 064: 

 

Výzva je cílena na podporu řešení problematiky sociálního začleňování prostřednictvím 

soutěžních projektů. Aktivity podporují rozvoj sociální práce, poradenské a motivační činnosti pro 

CS, zaměřují se na aktivizaci na trh práce a do společnosti. Výzva cílí na osoby sociálně vyloučené 

či sociálním vyloučením ohrožené, které bez podpory nejsou schopny si samy pomoci k řešení jejich 

tíživé životní situace či problematické situace celé rodiny a komunity. Rozsah aktivit umožní vytvořit 

potřebnou míru podpory pro každou specifickou cílovou skupinu tak, aby mohla využít možnost 

podpory v maximálním rozsahu. Propojení a využití aktivit dává možnost žadatelům zaměřit se na 

komplexní řešení problematiky daného území či jen na určitou cílovou skupinu. 

 

Projekt se zaměřoval na zlepšení uplatnitelnosti čtyř vybraných cílových skupin (CS) osob:  

- neformální pečovatelé (zejm. ženy);  

- rodiče samoživitelé (zejm. samoživitelky);  

- osoby pečující o malé děti (zejm. ženy) a  

- osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi (s důrazem na domácí násilí) 

v Kraji Vysočina, které zároveň vyhovují definici osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 

vyloučených, tedy osob vyčleněných mimo běžný život společnosti, které se samy nemohou či nedokáží 

do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

 

Klíčovými nástroji podpory CS byly tyto vnitřně komplexní aktivity s velkým důrazem na 

individuální práci: 

 

KA1 Oslovení cílové skupiny (zejm. podskupina A: Tématické edukační semináře pro rodiče a 

pečující osoby) 

KA 2 Poradenské aktivity (sociálně-právní, psychologické, "terénní" poradny) 

KA 3 Motivačně-orientační program 

KA 4 Psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity 

KA 5 Tréninková místa 

 

Hlavním cílem projektu bylo v jeho průběhu zlepšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce ve vybraných regionech Kraje 

Vysočina, zmírnit důsledky jejich aktuální sociální situace a pomoci jim vymanit se ze začarovaného 

kruhu sociálního vyloučení.  

 

Tohoto cíle bude dosaženo zapojením minimálně 170 osob (v různé míře intenzity podpory; přičemž 80 

z nich je vykazováno v indikátoru 60000 s podporou přesahující 40 hodin) do komplexních aktivit 

koncipovaných v šíři, která zaručuje pokrytí široké škály problémových oblastí, na něž je nutné za 

účelem naplnění cíle reagovat (široké spektrum poradenských aktivit vč. dluhového/finančního, 

motivačně orientační program, psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity, a 

také tréninková pracovní místa pro minimálně 6 osob z cílové skupiny vykazované v rámci indikátoru 

60000). 
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Dílčími cíli projektu pak bylo: 

- zlepšit životní situaci i psychický stav minimálně 170 osob prostřednictvím sociálně-právního a 

psychologického poradenství, a to jak v hlavních místech realizace, tak v dalších místech 

prostřednictvím terénních poraden (KA2); 

- motivovat min. 38 osob z CS k sebevzdělávání, k aktivnímu přístupu při řešení vlastní životní situace 

a také přispět ke zlepšení jejich interpersonálních dovedností a k celkově lepší orientaci v oblastech, 

které jsou pro ně problematické prostřednictvím motivačně-orientačního programu (KA3); 

- naučit min. 55 osob z CS otevřeně začít mluvit o svých problémech a pomocí skupinové, 

sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity nalézt v sobě silné stránky i možnost řešení nynější situace 

prostřednictvím psychoterapeutické podpory, sebepoznávacích a sebevzdělávacích aktivit (KA4); 

- a umožnit min. 6 osobám z CS obnovit či získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky, 

aby se následně uměly uplatnit na trhu práce, a to prostřednictvím tréninkových míst zřízených u 

partnerů projektu (KA5). 

 

Hlavní indikátory projektu 

 

Indikátor Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

60000  Celkový počet účastníků 

přesahující 40 hodin podpory 

80 116 

67001 Kapacita podpořených služeb 16 16 

67010 Využívání podpořených služeb 

(ostatní osoby z CS s podporou do 

40 hodin, počítáno z KA 2/A,C) 

130 273 

80500 Počet napsaných a zveřejněných 

analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních) 

1 1 

 

 

 

Cíl souhrnné evaluační zprávy 

 

Cílem této souhrnné evaluační zprávy je vedle celkové rekapitulace konečných výstupů projektu 

především porovnat celou řadu vstupních předpokladů se skutečností na konci projektu, včetně 

identifikace příčin případných významnějších rozdílů a formulování dílčích doporučení pro obdobně 

zaměřené projekty. Dopady projektu pak ilustrujeme zejména na zpětné vazbě poskytnuté účastnicemi 

projektu a členy realizačního týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka k přílohám zprávy a k anonymizaci údajů:  

 

Vzhledem k tomu, že přílohy obsahují některé osobní údaje účastnic, nejsou přílohy součástí veřejné 

části zprávy publikované na webu a případně webu partnerských organizací. Anonymizovaná je i 

zpětná vazba od účastnic projektu uvedená v textu evaluační zprávy. 
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Cílové skupiny 
S ohledem na dosavadní práci, zkušenosti a cílové skupiny projektových partnerů se projekt zaměřil na tyto cílové skupiny: 

 InPc TC 

Předpoklad: 

 

1. Neformální pečovatelé (zejm. ženy) – 

předpokládáme 26% z celkově 

zapojených/podpořených osob;  

2. Rodiče samoživitelé (zejm. samoživitelky) 

- předpokládáme 22% z celkově 

zapojených/podpořených osob;  

3. Osoby pečující o malé děti (zejména ženy) 

- předpokládáme 44% z celkově 

zapojených/podpořených osob;  

4. Osoby ohrožené domácím násilím a 

závislostmi (zejm. ženy s důrazem na DN) - 

předpokládáme 8% z celkově 

zapojených/podpořených osob;  

 

které zároveň odpovídají definici osob 

ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 

vyloučených, tedy osob vyčleněných mimo 

běžný život společnosti, které se samy nemohou 

či nedokáží do něj zapojit v důsledku nepříznivé 

sociální situace – extrémní chudoby. 

Skutečnost: 

 

Za InPc v projektu dle skutečnosti  

celkem 241 osob (uzavřených dohod o vstupu 

do projektu) z toho: 

 

1. Neformální pečovatelé – 14% (40 osob) 

2. Rodiče samoživitelé – 15% (42 osob) 

3. Osoby pečující o malé děti – 61% (177 

osob) 

4. Osoby ohrožené domácím násilím a 

závislostmi – 10% (29 osob) 

Některé osoby jsou počítány opakovaně, protože 

spadají do více typů CS.  

Počet osob z CS Typ CS 

31 1 

2 1,2 

4 1,3 

1 1,2,4 

2 1,2,3 

12 2 

9 2,4 

11 2,3 

5 2,3,4 

9 4 

5 3,4 

150 3 

 

 

 

Za TC kvalifikovaný odhad k 31.7.2020 

 

1. neformální pečovatelé 7 % 

2. samoživitelky 18% 

3. osoby pečující o malé děti 62% 

4. osoby ohrožené DN 13 % 

 

 

 

Některé osoby jsou počítány opakovaně, protože 

spadají do více typů CS, např. samoživitelka a 

osoba pečující o malé děti. 

 

Celkový počet zapojených osob (uzavřených 

dohod o vstupu do projektu) 148. 

 

*****  

Za celý projekt:  389 osob, které získaly 

nějakou formu podpory v rámci projektu, 

z toho 116 osob nad 40 hodin. 
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Komentář k zastoupení cílových skupin s přihlédnutím k zapojení žen/mužů  (míra zastoupení, způsob zapojení, motivace, nastavení aktivit – co se 

osvědčilo a co méně). 

InPc TC 

Ženy 

 

V rámci InPC  jsme zaznamenali 

u neformálních pečovatelů a 

rodičů samoživitelů menší 

procento zájemců, naopak 

mnohem větší procento jsme 

zaznamenali u osob pečujících o 

malé děti.  

 

Ze záznamů z poradenství 

vyplývá, že je mezi těmito 

osobami velké procento těch, 

kteří žijí zatím v úplné rodině, 

ale ne zcela funkční. Také jsme 

zaznamenali vyšší procento u 

domácího násilí, což stejně jako 

TC přikládáme dlouhodobé práci 

v této oblasti a sdílení reálných 

příkladů.  

 

Ve všech oblastech, které tento 

projekt pomáhal CS řešit, se 

ukázala jako klíčová vybudovaná 

atmosféra důvěry ze strany 

partnerů projektu. 

 

 

Muži  

 

Do projektu vstoupilo 9 mužů 

z celkového počtu 241 osob, což jsou 

necelá 4%.  

 

Mužům bylo poskytnuto: 

 40 hodin psychologického 

poradenství 

 11 hodin sociálně právního 

poradenství 

 

Z našich údajů vyplývá, že muži mají 

celkově menší potřebu řešit 

nastalou nedobrou rodinou situaci 

s odborníkem. Pokud už jeho 

službu vyhledají, spokojí se spíše 

s nastíněním možného řešení a poté 

již řeší situaci samostatně. Často 

přicházejí na popud ženy.  

 

44 hodin využili muži v aktivitách 

KA4 a to pouze dva z devíti.  

 

Ze strany mužů nebyl zájem sdílet 

tyto aktivity s větším počtem žen.  

 

 

Ženy 

 

Cílové osoby byly stanoveny v 

souladu se zkušenostmi realizátora i 

partnerů projektu, realizace 

projektu potvrdila správné 

nastavení; v rámci TC jsme měli 

nižší procento neformálních 

pečovatelů, a to i s ohledem k 

realizaci dalších projektů 

zaměřených na tuto CS v regionu. 

Naopak vyšší procento jsme  

zaznamenali u domácího násilí, 

což přikládáme dlouhodobé práci v 

oblasti realizací kampaní na toto 

téma a také sdílením reálných 

příkladů, což pomáhá budovat 

atmosféru důvěry a také vyšší 

ochotu se na této téma svěřovat. 

   

Vyšší procento CS jsme 

zaznamenali i u osob pečujících o 

malé děti – toto souvisí 

s obsahovou nabídkou dalších 

aktivit TC, kdy pracujeme zejména 

s touto cílovou skupinou, je tedy 

zajištěn důvěrný vztah a pocit 

Muži  

 

Zapojení mužů v projektu bylo 

minimální. Celkem se zapojilo 7 

mužů. 

 

Z drtivé většiny se jednalo o 

partnery / manžele (i bývalé) žen, 

které absolvovaly opakované 

poradenství a chtěly svou situaci 

řešit.  

 

Až na výjimky přišli muži na 

základě informací svých partnerek, 

často se nejednalo o jejich 

dobrovolné rozhodnutí, práce 

s nimi byla tedy náročnější, 

nicméně se nám je podařilo 

přesvědčit o přínosu pro řešení 

jejich společné situace a 6 ze 7 

mužů na konci poradenství 

připustilo, že díky našim 

aktivitám se stav zlepšil. 

 

Všichni muži využili sociálně 

právní poradenství a jeden z nich se 

účastnil i aktivity KA1 Tématické 
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Vzdělanostní struktura CS: 

Do projektu bylo za InPc 

zapojeno celkem 241 osob z toho 

bylo 16 osob se základním 

vzděláním a z nich 13 využilo 

více než 40 hod. aktivit projektu 

jako 2 osoby KA3, 10 osob 

KA4D, 11 osob KA4A. Jen 3 

osoby nevyužily žádné 

poradenství, pouze aktivity KA4.  

 

144 osob v projektu se SŚ 

vzděláním. 

 

81 osob v projektu s VŠ 

vzděláním. Zde se ukázalo, že i 

když mají osoby VŠ vzdělání, 

především ženy zapojené v našem 

projektu mají o to větší problém 

s návratem na pracovní trh než 

méně vzdělané ženy. I 

vysokoškolsky vzdělaní lidé 

využili finanční poradenství, kde 

se potvrdilo, že ve společnosti 

chybí finanční gramotnost. 

Problém vidíme také v tom, že 

většina těchto žen je, nebo byla, 

na rodičovské nebo mateřské 

dovolené delší dobu. Před ní měly 

dobře placenou práci a 

 

Doporučení ↓: 

 

Pro příští podobné projekty by bylo 

vhodné zvážit semináře pouze pro 

muže v oblasti osobního rozvoje a 

zdravého životního stylu, aby byl 

prostor na navázání důvěry a 

následně bylo možné poskytnout širší 

cílenou pomoc v poradnách.  

bezpečí při řešení problémů 

v rodině. 

 

Na základě vedených statistik byl 

největší zájem o rodinné 

poradenství – vztahy v rodině, 

problémy v komunikaci a neochota 

či neschopnost zvládat a překonávat 

krizová období vedou ke 

konfliktům a mnohdy hrozí i 

domácí násilí v různých formách. 

Velkým problémem posledních let 

je nejednotná výchova a nesoulad 

partnerů v otázce nastavení 

výchovy dětí, což se projevuje 

zejména v období 1-3 let dítěte a 

krize vrcholí nástupem rodiče zpět 

do zaměstnání, kdy jsou 

upřednostňovány individuální 

potřeby každého z rodičů a 

v některých případech se toto velmi 

negativně projevilo v chování 

dítěte. 

 

Rovněž finanční aspekty 

fungování rodiny byly častým 

tématem poradenství, a to napříč 

všemi cílovými skupinami.  

 

Všechny osoby z řad CS měly buď 

SŠ případně VŠ vzdělání (SŠ 

edukační semináře pro rodiče a 

pečující osoby. 

 

Postřeh ↓: 

 

Obecně lze říci, že je pro naši 

organizaci nevýhodou, že 

pracujeme primárně se ženami, 

protože muži to vnímají a ve zpětné 

vazbě vyjádřili své přesvědčení, že 

naše odbornost je zaměřena na ženy 

a že by nás v případě potřeby 

primárně neoslovili.  
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s odchodem na mateřskou a 

snížením příjmů neumí s menším 

příjmem vyjít. Díky malé finanční 

gramotnosti nemají žádné 

rezervy. Řada partnerství řešila 

finanční krizi, která pak v řadě 

případů vyústila v domácí násilí 

a/nebo související sociální a 

existenční problémy. 

vzdělání cca 65%). I naši poradci 

zaznamenali velké problémy žen s 

VŠ vzděláním, a to zejména při 

návratu na trh práce – pro některé 

tyto ženy byla prioritou péče o děti 

(problém se násobil při 

několikanásobné RD), kdy v 

potřebě získat částečný úvazek byly 

ochotné přijímat i práce hluboko 

pod svou kvalifikaci (velmi často si 

přivydělávaly úklidem). Toto velmi 

často souviselo s nízkým 

sebevědomím a na základě zpětné 

vazby poradců se často jednalo o 

ženy, které měly vyšší vzdělání než 

jejich partneři. V této CS jsme také 

velmi často řešili domácí násilí či 

prvky závislosti na mužích 

(finanční, sociální, …). Poradenství 

v oblasti finanční gramotnosti a 

sociálně-právní či rodinné 

poradenství pak bylo společné pro 

všechny. 

 
Doplňující informace k cílovým skupinám (osoby z romské komunity) 

 

Na základě průzkumu OPZ k cílovým skupinám po skončení projektu týkajícího se míry zapojení osob z řad romské komunity doplňujeme: 

V případě InPc využily pomoc 3 osoby – jednalo se převážně o poradenství a to v rozsahu: 1) 16 hod sociálně-právní poradna; 8 hod. psychologická poradna, 

32 sociálně-právní externí poradna; 2)  3,5 hod sociálně právní poradna, 5,5 hod. psychologická poradna, 16 hod. psychoterapeutická pomoc. 

S ohledem na rozdělení podpůrných služeb v Třebíči (Charita), Třebíčské centrum neevidovalo žádnou osobu z romské komunity. 
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Míra využívání jednotlivých klíčových aktivit / intervencí 

KA 1 Oslovení cílových skupin  

 

 InPc TC 

Okruhy KA 1 

 

a) Tématické edukační semináře 

pro rodiče a pečující osoby  

Předpoklad: 

minimálně 18 tématických edukačních 

seminářů pro nábor CS, pro cca 180 osob  

 

1. Výchova dětí - výchovné směry, 

zdravý vývoj dětí, důležité etapy, riziková 

období a rizikové faktory 

 

2. Vztahy v rodině - rodinné soužití, 

pozitivní komunikace, respektování, 

problémové situace mezi rodiči a dětmi, 

vzdor a agresivita, mezigenerační vztahy 

 

3. Neformální pečovatelé – služby pro 

rodiny, problémové situace, zvládání 

stresu, prevence vyhoření 

 

4. Pracovní trh - slaďování rodinného a 

pracovního života, služby pro rodiny, 

návrat do zaměstnání po MD/RD 

 

Ženy  

 

Realizována byla všechna 

témata, největší zájem byl o 

zdravý životní styl – výchova 

dětí a slaďování rodinného a 

pracovního života. 

Prostřednictvím těchto devíti 

seminářů bylo osloveno 129 

osob.  

 

Ze získaných poznatků se 

nejvíce osvědčilo oslovit CS 

přímo, a to nejlépe 

v mateřských centrech 

formou osobních návštěv 

realizačního týmu. Trávit 

s CS společně čas 

neformálním rozhovorem.  

 

Dále CS reagovala na 

doporučení právě od 

pracovníků mateřských 

center a podobných 

organizací a pak také na  

sdílenou zkušenost CS.  

Muži 

 

Mužů se 

edukačních 

seminářů zúčastnilo 

stejně jako u TC 

pouze 5% mužů, jak 

bylo uvedeno výše, 

nemají příliš zájem 

řešit problémovou 

situaci 

s odborníkem a už 

vůbec ne 

v kolektivu většího 

počtu žen. Stejně tak 

témata seminářů jim 

nejsou příliš blízká 

mimo šikany 

školních dětí, 

legislativy a finanční 

gramotnosti, ale i to 

je nízké procento.  

Ženy 

 

Byla realizována 

všechna témata, 

největší zájem ale 

byl o problematiku 

výchovy dětí, což je 

v současné době 

velmi aktuální téma a 

často i důvod 

partnerských a 

rodinných problémů, 

vztahy v rodině, 

apod. 

Velké zastoupení 

měla i oblast 

slaďování 

rodinného a 

pracovního života, 

kde se rodiče 

zejména zajímali o 

služby péče o děti a 

další služby pro 

rodiny, které by jim 

umožnili návrat do 

zaměstnání. Po 

Muži 

 

Této aktivity se 

zúčastnil pouze 1 muž. 

Podle zpětné vazby se 

necítí komfortně na 

skupinových 

aktivitách, kde jsou 

samé ženy. Navíc 

někteří z nich vnímali 

většinu nastavených 

témat jako kompetenci 

žen, měli dojem, že 

výchova dětí, péče o 

vztahy v rodině, 

komunikaci v rodině, 

apod. je oblast, kterou 

mají primárně řešit 

ženy.  

 

Naopak témata týkající 

se finanční a 

legislativní 

gramotnosti sice 

vnímali jako „mužské“ 

kompetence, ale 
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5. Legislativní gramotnost - rodinné 

právo a občanský zákoník, zákoník práce 

 

6. Finanční gramotnost, rodinné 

rozpočtování, prevence zadlužení, systém 

státní sociální podpory 

 

7. Prevence sociálních patologií (šikana, 

prevence zneužívání osobu blízkou, 

domácího násilí, stalking, ochrana proti 

napadení a ochrana majetku apod.) 

 

 

 

c) Oslovení CS prostřednictvím 

dalších subjektů – letáky 

-- 

 

 

 

Rekapitulace výstupů: 

 

18 tématických edukačních seminářů pro 

180 osob  

10 okresních setkání a 2 víkendy pro ženy  

6000 letáků, krajské zpravodaje  

Oslovení minimálně 420 osob  

Na různé úrovni intenzity zapojení 

předpokládáme minimálně 170 osob 

(rozpad viz ind. 60000 a ind. 67010) 

 

Nejméně efektivní bylo 

oslovení pomocí letáků.  

 

Doporučení ↓  

 

Pro příští projekty vidíme 

jako klíčové navázání úzké 

spolupráce s centry, kde se 

cílová skupina sdružuje 

(mateřská centra, stacionáře 

apod.) a udržování dobrých 

vztahů. Dostatek prostoru pro 

realizační tým, tato centra 

navštívit a možnost v nich 

organizovat aktivity pro CS, 

jako jsou různé dílničky a 

interaktivní semináře, které 

vedou k navázání důvěry. 

Další výhodou by byla 

možnost navazujících 

projektů, pokud už si 

získáme tolik potřebnou 

důvěru CS.  

 

těchto edukativních 

seminářích vždy 

stoupl zájem o 

individuální 

poradenství 

v oblasti pracovního 

práva.  

 

Nejmenší zájem byl 

o finanční 

gramotnost, to ale 

přisuzujeme citlivosti 

tématu - tato oblast 

je více zastoupena v 

individuálním 

poradenství. To 

stejné se týká i 

oblasti domácího 

násilí. 

Doporučení ↓  

 

Z pohledu realizace 

dalších aktivit 

projektu vnímáme 

propojení těchto 

edukativních 

seminářů jako 

velmi přínosné – 

velmi často se nám 

stávalo, že účastníci 

semináře pokládali 

argumentovali svou 

znalostí a zkušeností, 

nepokládali tedy za 

nutné se v těchto 

oblastech vzdělávat. 
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svou situaci za 

„normální“, neměli 

přílišnou snahu ji 

řešit, případně 

nevěděli, jak ji řešit.  

Po absolvování 

semináře získali 

kontakty na 

odborníky a 

informace o dalších 

aktivitách projektu. 

Velká část z nich 

využila individuální 

poradenství, ale i 

např. aktivity KA4 

Psychoterapeutická 

podpora,  

sebepoznávací ad. 

aktivity. 
 

 

b) Akce okresních a základních 

organizací ČSŽ  

 

Předpoklad: 

 

minimálně 10 setkání okresů + 2 víkendy pro 

ženy, (a dále průběžné prezentace na akcích 

základních organizací) pro min- 240 osob 

 

V projektu měl každý z partnerů v rámci aktivit oslovit určitou cílovou skupinu. Krajská organizace 

ČSŽ Vysočina oslovila svoji CS (členky ČSŽ) napříč celým krajem Vysočina prostřednictvím 10 

okresních a 10 krajských setkání. Z toho 5 setkání se uskutečnilo pro zástupkyně ZO ČSŽ ze všech 

okresů kraje formou dvoudenního Víkendu pro ženy a zúčastnilo se ho celkem 300 členek ČSŽ. 

V průběhu realizace projektu bylo tak prostřednictvím přímo organizovaných akcí ORŽ a KRŽ 

Kraje Vysočina informováno o projektu „Cíl - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině 491 

členek ČSŽ.  

 

Pro doplnění: Do 53 ZO ČSŽ odeslány 4 Informační zpravodaje včetně letáků projektu Cíl pro 

informování a využití v členské základně. Ve 2 Informačních zpravodajích byla část obsahu věnována 
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konkrétnímu představení nejen celého projektu Cíl při krajských setkáních i setkáních okresů, ale také 

byl uveřejněn příběh, kdy projekt konkrétně pomohl. 

 

ZO ČSŽ byly rovněž pravidelně v celém kraji informovány o realizaci projektu Cíl formou e-mailové 

korespondence, bylo objasňováno, komu je projekt určen a na koho se mohou CS v případě potřeby 

obrátit o pomoc. Při celokrajských akcích ČSŽ byli v rámci vlastního krajského projektu ČSŽ „Na 

Vysočině fandíme rodině“ a projektu „Bezpečná a informovaná Vysočina“  tématicky využíváni lektoři 

projektu Cíl. 

 

Podrobnosti: Příloha č. 1 (neveřejná) 
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KA 2 Poradenské aktivity 

Cílem této aktivity bylo poskytovat CS projektu po celou dobu jeho realizace individuální poradenství, které bude sloužit ke zlepšení jejich 

životní situace 

 InPc  TC  

Okruhy KA 

 

KA 2 Poradenské aktivity sestávají ze 3 

bloků:  

a) sociálně-právního poradenství 

Informace o sociálních dávkách  

- pomoc při sepisování žádostí v oblasti 

dávek 

- doprovod na úřady, případně terénní 

forma poradenství (viz bod C).  

 

Dluhové poradenství  

sepsání splátkových kalendářů,  

pomoc při vyjednávání s věřiteli  

informace o osobním bankrotu, případně 

jeho sepsání.  

 

Poradenství v oblasti exekuce  

– návrh na zastavení exekuce,  

- odklad exekuce,  

- vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, apod.  

 

Rodinné poradenství  

Ženy 

 

Aktivity KA2 byly využity 

následovně:  

 

Sociálně právní poradna 57 

žen = 24% z celé CS 

 

Psychologické poradny 107 

žen = 44% z celé CS 

 

Externí sociálně právní 

poradna 6 žen = 2,5% 

z celé CS 

 

Externí psychologické 

poradny 23 žen = 9,5% 

z celé CS  

 

 

Muži 

 

Aktivity KA2 byly 

využity následovně:  

Sociálně právní 

poradna 3 muži = 

1% z celé CS 

 

Psychologické 

poradna 5 mužů = 

2% z celé CS 

 

Externí sociálně 

právní poradna a 

psychologická 

poradna: 0 

 

Témata, která muži 

v poradenství řešili:  

Psychologické 

poradenství – 

Jednání 

s manipulativní 

osobou, 

kontramanipulace; 

oddělená domácnost, 

Ženy 

 

Sociálně právní 

poradenství využilo 

celkem 105 žen, 

z toho velká část 

z nich získalo 

poradenství 

opakovaně a ve 

vícero oblastech: 

 

- informace 

sociálních 

dávkách 10% 

- dluhové 

poradenství 5% 

- poradenství 

v oblasti exekuce 

5% 

- rodinné 

poradenství 35% 

- bytová 

problematika 5% 

- poradenství v 

pracovně právní 

oblasti 30% 

- poradenství 

v případech 

Muži 

 

Sociálně právní 

poradenství využilo 

celkem 7 mužů. 
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– úpravy výživného / příspěvek na výživu a 

úhradu některých potřeb neprovdané 

matce,  

- rozvodová problematika (vyživovací 

povinnost mezi manžely, rozvod, apod) 

  

Bytová problematika  

nájemní smlouvy 

sociální byty 

práva a povinnosti nájemce 

 

Poradenství v pracovně právní oblasti 

(pracovní smlouvy, výpověď, nárok na 

odstupné, vymáhání dlužné mzdy apod.)  

 

Poradenství v případech domácího násilí  

 

 

b) Psychologické poradenství pro 

osoby v krizových situacích 
 

c) Terénní poradny (obdobná témata 

– viz výše) 
 

závislost na 

alkoholu. Problémy 

s výchovou syna, 

závislost dětí na PC a 

sociálních sítích. 

 

Sociálně-právní 

poradna: vysoké 

dluhy, příprava na 

soudní jednání.  

 

Smrt matky (osoba 

v dlouhodobé péči):  

úřední formality, 

pohřeb a co dál.  

 

Rozvod, svěření dětí 

do péče.  

domácího násilí 

10% 

 

 

Psychologické 

poradenství využilo 

49 žen. 

 

Externí poradny 

byly obecně méně 

navštěvované, 

využilo je 37 žen, 

z toho pro drtivou 

většinu z nich se 

jednalo o první 

kontakt s našimi 

aktivitami a následně 

přecházeli do TC, 

aby absolvovaly 

poradenství, další 

aktivity projektu i 

další služby, které 

TC nabízí. 

Žádní muži 

nevyužili ani 

psychologické 

poradenství, ani 

externí poradny. 

 

 

 

 

 

Problémové oblasti, které CS nejvíce řešila, viz závěry poradců → kapitola:  Zpětná vazba z vybraných klíčových aktivit od str. 22.  
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KA 3 Motivačně-orientační program 

Cílem aktivity bylo motivovat účastníky k: sebevzdělávání, k aktivnímu přístupu při řešení vlastní životní situace a také přispět ke zlepšení jejich 

interpersonálních dovedností a k celkově lepší orientaci v oblastech, které jsou pro ně problematické. Hlavním cílem pak bylo pomoci jim při 

návratu na trh práce.  

 InPc TC 

Okruhy KA 

 

KA 3 Motivačně-orientační program 

Tematické okruhy programu:  

 

1/ Komunikace: verbální, neverbální, hlas, 

signály osobnosti, naslouchání, zpětná vazba 

- 5 hodin  

2/ Sebeprezentace: sebedůvěra, 

sebevědomí, sebeprezentace - 5 hodin  

 

3/ Orientace na trhu práce: prostředí trhu 

práce, způsoby hledání práce, pracovní 

portály a práce s nimi, analýza inzerátů, 

odpověď na inzerát – 5 hodin  

 

4/ Kariérové minimum: psaní motivačního 

pohovoru, tvorba a životopisu - 5 hodin  

 

5/ Orientace v kariéře: vzdělanostní a 

pracovní historie účastníků, psaní životopisu 

a motivačního dopisu, příprava na osobní 

pohovor - 5 hodin (+ individuální 

konzultace)  

Ženy 

 

Aktivit KA3 účast výhradně ženy.  

 

Aktivita v rámci InPc proběhla 3x a 

účastnilo se jí 29 žen = 12% všech z CS. 

Z toho 3 ženy nedokončily.  

 

Program byl realizován přesně podle 

nastavení v projektu, a to včetně časové 

dotace. Program byl doplněn individuální 

poradenstvím, které navazovalo na 

jednotlivé moduly.  Nejmenší zájem 

projevily o finanční gramotnost.  

 

Hodnocení aktivit osobami z CS viz. 

Příloha č. 2 Jaké to bylo v InPc. 

  

 

Jak bylo zmíněno, 3 ženy aktivitu 

nedokončily.  

Důvodem byly:  

- příliš malé děti, maminka nebyla 

schopná se odpoutat a nechat 

v průběhu seminářů děti chůvám 

M 

 

0 

 

 

Ženy 

 

Aktivit KA3 účast výhradně ženy.  

 

TC realizovalo celkem 3 Motivačně-

orientační programy, z toho 2 přímo 

v Třebíčském centru a 1 v Mateřském 

centru Andílci v Hrotovicích. 

Zúčastnilo se jí celkem 27 žen, z toho 

nedokončilo 7. 

 

Program byl realizován přesně podle 

nastavení v projektu, a to včetně časové 

dotace. Program byl doplněn individuální 

poradenstvím, které navazovalo na 

jednotlivé moduly.  

 

Největší úspěch v rámci programů 

zaznamenaly komunikační a 

sebeprezentační moduly, nejlépe 

hodnocené byly pak moduly týkající se 

pracovně-právní oblasti a nejnižší 

zájem sklidila část týkající se finanční 

gramotnosti. 

 

M 

 

0 
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6/ Dovednosti při hledání zaměstnání – 

příprava na pracovní pohovor, vlastní osobní 

pohovor s personalistou a vyhodnocení 

pracovního pohovoru personalistou - 10 

hodin  

 

7/ Pracovně-právní minimum- seznámení s 

platnou legislativou (vč. typů a náležitostí 

smluv, seznámení s možnými formami 

výkonu práce - např. typy úvazků, 

uzavírání/ukončení vztahů apod.), BOZP, 

právní odpovědnost – 10 hodin Projekt: CÍL 

pro Vysočinu  

 

8/ Zdravotní gramotnost – jak pečovat o 

závislou osobu, základy první pomoci - 5 

hodin  

 

9/ Finanční gramotnost v kostce – peníze, 

hospodaření domácnosti, finanční trhy, práva 

spotřebitelů - 5 hodin 

 

- zhoršená situace doma, manžel 

vážné zranění a vyžadoval péči 24 

hod.+ malé děti. Klientka využila 

jinou individuální pomoc.  

- Získání pracovního místa 

 

Individuální poradenství navazující na 

semináře bylo využíváno hlavně v oblasti 

komunikace, sebepoznání a dovedností při 

hledání zaměstnání a dále v pracovně-

právní oblasti.  

 

S účastnicemi jsme stále v kontaktu a 

víme, že u 90% se jejich situace výrazně 

zlepšila, ženám se podařilo získat práci, 

některé jsou znovu na mateřské 

dovolené, založily novou rodinu. Pouze 

jedna účastnice se ukázala jako tzv. 

„nezaměstnatelná“. Absolvuje sice 

semináře, ale následně využije pouze 

sociální dávky a na nabídky práce 

nereaguje, nebo pouze na nutnou dobu.  

 

29 žen využilo další aktivity projektu, což 

podle našeho názoru přispělo k celkovému 

úspěšnému vyřešení jejich situace.  

11 žen sociálně-právní poradnu 

11 žen psychologické poradenství 

17 žen ženské kruhy 

12 žen zdravý životní styl 

4 ženy meditaci  

14 žen osobní rozvoj 

Počet hodin navazujícího 

individuálního poradenství se rovněž 

lišil a v některých případech hrálo roli i 

to, zda daný lektor působil zároveň i jako 

poradce a mohl se tedy věnovat účastníků 

i z pohledu dlouhodobého, nebo zda se 

jednalo o lektora, který měl omezenou 

kapacitu hodin a byl k dispozici pouze 

v rámci realizace vzdělávacího programu. 

Obecně lze konstatovat, že poradci, se 

kterými jsme spolupracovali 

dlouhodobě, byli pro účastníky z jejich 

pohledu větším přínosem. 

 

S velkou většinou účastnic motivačně-

orientačního programu jsme byli i po 

jeho skončení v kontaktu, buď využívaly 

ještě další aktivity projektu nebo i další 

služby TC, dvě z nich našly zaměstnání 

přímo v našem Centru, další tři získaly 

zaměstnání na naše doporučení, další 

tři zvažují zahájení vlastního podnikání 

a i většina ostatních byla v návratu na 

trh práce úspěšná – mezi nimi jsou i 

maminky na rodičovské dovolené, které 

nastoupily zpět do zaměstnání na částečný 

úvazek a využívají různé formy 

flexibilního uspořádání práce. 

 

Pouze dvě účastnice mají trvale 

problémy s umístěním na trhu práce, 
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Při seminářích vznikl velmi dobrý kolektiv, 

který se právě i nadále scházel na dalších 

aktivitách a tím se ženy vzájemně dál 

podporovaly.  

 

Na základě blízkého kontaktu účastnic 

s realizačním týmem byly čtyři účastnice 

zaměstnány v organizaci InPc (mimo 

tréninková místa) na zkrácené úvazky, 

což jim umožnilo hladší návrat na 

pracovní trh.  

 

Monika H. – chůva v Mikrojeslích, 

Veronika F. – kontaktní pracovnice Family 

Pointu. Veronika Š. – kontaktní pracovnice 

ve Family Pointu, Kamila K. – lektorka ve 

Family Pointu 

 

Výběr jejich pracovních pozic byl na 

základě individuálního poradenství a 

pracovní místa, která jim byla nabídnuta, 

jim umožnila rozvinout jejich pracovní 

dovednosti a jejich osobní i pracovní 

potenciál. 

v jejich případě je to však ze 

zdravotních důvodů. 

 

Úspěšný vývoj na jaře 2020 

zkomplikovala situace spojená 

s epidemiologickým stavem spojeným 

s nemocí Covid-19. Jedna účastnice 

měla domluvený nástup jako pečující 

osoba do nově vznikající dětské 

skupiny, zahájení jejího provozu bylo 

odloženo na září, proto je tato žena 

dosud v evidenci ÚP. Rovněž některé 

další účastnice měly domluvený nástup 

do zaměstnání, z důvodu péče o malé 

děti či uzavření / omezení provozů byl 

však odložen. 
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KA 4 Psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity 

Cílem této aktivity je otevřeně začít mluvit o svých problémech a pomocí skupinové, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity nalézt v sobě silné 

stránky i možnost řešení nynější situace. Tato aktivita je zaměřena na to, aby hlavně sama CS zjistila, kde je její problém a proč se nachází v těžké 

životní situaci. Aktivita CS pozitivně aktivuje ke změně.   

 InPc TC 

Okruhy KA 

 

KA 4 Psychoterapeutická podpora, 

sebepoznávací a sebevzdělávací 

aktivity 

 

 

A) Ženské kruhy - podpůrné 

skupiny  

 

 

 

 

B) Přednášky o zdravém životním 

stylu a psychosomatice  

 

 

 

 

 

 

C) Meditace a techniky na uvolnění 

mysli  

 

Ženy 

 

 

A) ženské kruhy:  

Účast 104 žen=43% 

z celkové CS z toho 59 žen 

více než 1x.  

U této aktivity byla důležitá 

důvěra v lektora a 

realizační tým. Ukázalo se, 

že lépe funguje, pokud se 

ženy ve skupině nemění a 

také byly lepší výsledky, 

pokud byla při ženském 

kruhu doplňková činnost ať 

už vaření, malování, nebo 

jiné ruční práce. Ženy byly 

ochotnější ke vzájemnému 

sdílení a tím mělo svůj „aha 

moment“ více žen i ty které 

se s ničím svěřovat v rámci 

kruhu nechtěly.  

 

 

Muži 

 

Následujících aktivit se 

účastnili i muži:  

 Osobní rozvoj a 

sebepoznání 2 muži 

 Zdravý životní styl 1 

muž 

 

 

 

 

Ženy 

 

V rámci TC účast výhradně ženy. 

 

A) Ženské kruhy byly organizovány 

většinou na základě poptávky ze strany 

CS na základě spolupráce či znalosti 

daného lektora – v tomto ohledu jsme 

jako organizace měli výhodu dlouhodobé 

spolupráce s lektory a prací s CS i mimo 

rámec projektu 

 

Celkem 4 ženské kruhy, celkový počet 

účastnic 34 

 

B) Aktivita navazovala na KA1 – 

Tematické edukační semináře pro rodiče a 

pečující osoby, zpětná vazba rodičů 

ukázala na téma zdravotního životního 

stylu a psychosomatiky. 

 

Celkem 2 přednášky, celkový počet 

účastnic 19 

 

 

Muži 

0 
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D) Sebepoznání a seberozvoj  

 

 

 

 

B) přednášky o zdravém 

životním stylu 

Účast 79 žen a 1 muž=33% 

z CS z toho 18 se účastnilo 

více než 1x 

Aktivita byla vnímána 

jako doplňková vedoucí 

k celkové změně. 65 

účastníků pak využilo i další 

aktivity v projektu. Často 

tuto přednášku CS 

navštívila ze zvědavosti a 

poté, pokud získala 

důvěru, využila i další 

aktivity.  

 

C Meditace 

Účast 56 žen= 23 z celkové 

CS z toho 12 žen využilo 

opakovaně.  

CS využívala tuto aktivitu 

především na doporučení 

poradců, většinou se 

záměrem, nalézt přijatelný 

způsob jak čelit nepříznivé 

životní situaci.  

 

 

D) Osobní rozvoj 

Účast 51 žen a 2 muži= 

22% z celkové CS 

C) Aktivita propojená s ženským kruhy a 

na doporučení poradců – opět termíny a 

místa konání na základě poptávky CS. 

 

Celkem 2 meditace, celkový počet 

účastnic 17 

 

D) Časově delších seminářů se zúčastnily 

ženy, které měly velký zájem o změnu 

svého přístupu k řešení problémů, 

většinou zároveň využily poradenství. 

 

 

Celkem 2 semináře zaměřené na 

sebepoznání a seberozvoj, celkový počet 

účastnic 15 
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Tuto aktivitu mimo jiné 

využilo i 14 žen, které 

absolvovaly motivačně-

orientační program. Na 

těchto seminářích si 

doplnily svoje dovednosti a 

všech 14 dále uspělo 

v řešení problémů, se 

kterými do projektu přišly.  

 

Doporučení ↓ 

 

Tato aktivita by byla také 

vhodná pro muže. Pro 

příští podobný projekt by 

bylo vhodné zařadit 

absolvování této aktivity 

v páru. Společná práce, 

naučení se technik pro 

zklidnění mysli a poznání se 

lépe navzájem by pomohlo 

k upevnění rodin.  
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KA 5 Tréninková místa 

Cíl: Tréninková místa umožní osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením obnovit či získat potřebné pracovní i teoretické 

dovednosti a návyky, aby se následně uměly uplatnit na trhu práce 

 

 InPc TC 

KA 5 Tréninková místa 

 

1 tréninkové místo bude zřízeno na 

max. 4 měsíce v rozsahu úvazku 0,4 

pro 1 osobu. Délka bude 

uzpůsobena konkrétní účastnici, 

tedy v případě kratší doby - např. z 

důvodu najití stálého zaměstnání 

- bude uvolněná kapacita nabídnuta 

další účastnici projektu. 

 

Plánované výstupy: 

Karta účastnice projektu (min. 2 x 3 

osoby po 4 měsících, tedy celkově v 

délce max. 12 měsíců; počet 

účastnic může být vyšší, pokud 

některá účastnice zvolí kratší 

variantu tréninkového místa) 

Záznam o průběhu tréninkového 

místa (min. 6x).  

Ženy 

 

V InPc celkově proběhla 4 tréninková místa; 

účastnicemi byly výhradně ženy.  

 

 

 

 

 

Muži 

0 

Ženy 

 

V TC celkově proběhla 3 tréninková místa; 

účastnicemi byly výhradně ženy.  

 

Muži 

0 

 

 

 

Podrobnosti viz zpětná vazba / hodnocení účastnic  → Kapitola KA 5 Tréninková místa od str. 43 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet realizovaných tréninkových míst:  7 
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KA 6 Evaluace 

Cílem projektu je zlepšit situaci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením (zejm. rodičů samoživitelů, neformálních pečujících a 

osob ohrožených domácím násilím – zejména žen), aktivizovat je, usnadnit jim návrat na trh práce a vymanit se ze začarovaného kruhu.  Evaluace pak 

má sledovat, do jaké míry se cíl daří naplnit. 

 

KA 6 Evaluace pak bude sloužit jako nástroj 

vyhodnocování pokroku CS (a ověření výsledků 

projektu) na jedné straně, a  

 

na straně druhé pro zjištění zpětné vazby od CS a 

zohlednění jejich potřeb v dalších aktivitách / 

následujícím běhu. Poznatky budou partneři mezi 

sebou navzájem sdílet tak, aby docházely např. 

některým potenciálně nepříznivým reakcím 

předcházet včasnými opatřeními. 

 

Dílčí evaluace probíhala po každé aktivitě projektu zvlášť. Evaluace byla realizována ústně při 

závěrečném hodnocení aktivity a i anonymně pomocí evaluačních dotazníků. Z evaluačních dotazníků 

vyplývá, že osoby vnímají aktivity projektu jako přínosné pro zlepšení své životní situace. Evaluační 

dotazníky byly pořizovány zejm. z KA3 a KA4, hodnocení se účastnili i poradci / vedoucí 

tréninkového místa pro KA5.  

 

Viz kapitola → Zpětná vazba z vybraných klíčových aktivit od str. 22 

 

Konkrétní příklad adaptace aktivity na základě zpětné vazby:  

INPC – změna nastala u způsobu poradenství, a to na základě požadavku CS, kdy v jarní době 

pandemie bylo poradenství z větší části poskytováno telefonicky, e-mailem a on-line technologiemi 

(skype, google meet). 
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Zpětná vazba z vybraných klíčových aktivit 
V průběhu projektu partnerské organizace sbíraly zpětnou vazbu jak od účastníků aktivit, tak od lektorů / poradců. Pro účely této souhrnné zprávy vybíráme 

zpětnou vazbu poskytnutou v rámci vybraných klíčových aktivit tak, aby zároveň ilustrovala dopady / výsledky těchto aktivit a projektu jako celku. 

 

KA 2 Poradenské aktivity 

- Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s 

Jméno a příjmení poradce: Linda Hrubá Michková 

Druh poradenství: psychologické 

 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: finanční, pracovní, rodinné 

 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, fungování - stmelení rodiny, pracovní příležitosti, potíže spojené s rozvodem, 

psychické potíže, výchova dětí, sociální kontakt, agresor 

 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Ne 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

3 klienty, oblasti: výchova dětí a potíže spojené s rozvodem 

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

Nejčastěji jsem řešila partnerské konflikty, konflikty v rodině, na pracovišti, manipulaci a nevěry. 

Ve spojitosti s poruchami osobnosti jsem zjistila v pár případech vážnější formy partnerských 

konfliktů, zejména týrání partnerem. Vyšší míra patologie partnera byla spojena též s výskytem 

vyšší míry verbální agrese. Své klienty jsem učila techniky obrany ve vztahu s patologickou 
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osobou, jak zastavit tuto agresi. Poskytnuté poradenství v rámci projektu CÍL mělo pro mé klienty 

určitě pozitivní dopad a jejich životní situace se zlepšila.   

 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Projekt CÍL hodnotím já osobně velmi kladně! Určitě bych se do podobné aktivity v budoucnu 

opět ráda zapojila, protože ji vnímám za velmi prospěšnou. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci paní ředitelce Darie Čapkové, projektové 

manažerce Iloně Heijting a kontaktní pracovnici Veronice Fiřtové! 

 

 

Jméno a příjmení poradce: Ludmila Novotná  

Druh poradenství: psychologické, sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: pracovní, rodinné, vztahové, výchovné, domácí násilí 

 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

pracovní příležitosti, potíže spojené s rozvodem, psychické potíže, výchova dětí, šikana, 

vyrovnání se se závažnou ztrátou 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Jednalo se o tři klientky. U všech bylo společné, že nebyly schopny pravidelně docházet na 

domluvené schůzky a po čase bylo z tohoto důvodu poradenství ukončeno. Jedna klienta měla v 

minulosti problémy s návykovými látkami a stále zůstávala v kontaktu s tímto prostředím, 

všechny pocházely z velmi špatného rodinného a sociálního zázemí, dvě z nich prošly azylovým 

domem pro matky s dětmi a chyběly u nich základní sociální návyky. Domnívám se, že v 

důsledku své velmi zatěžující anamnézy a aktuálním limitů ve schopnosti naučit se zdravě 

fungovat v sociálních vztazích a svých rolích, není pro tento typ klientely poradenství vhodné. 

Domnívám se, že potřebují jiné formy pomoci.  
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Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Ano. Především jsou to ženy řešící domácí násilí, kde je třeba dlouhodobé podpory a pomoci pro 

nalezení vlastní stability a posílení vlastní hodnoty ve fázi odejití od násilníka a následně v době, 

kdy se ženy učí žít samy a čelí stále velkým tlakům ze strany manžela.  

Dále pak ženy, které řeší psychické problémy, úzkostné stavy, deprese, syndrom vyhoření. Zde je 

na místě dlouhodobější terapeutická práce.  

Jedná se o 7 klientek. 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

Kazuisitika č. 1 

Paní H. řešila šikanu svého dítěte. V rámci poradenství jsme hledaly cestu, jak řešit šikanu v 

rámci školy, propojila jsem rodinu s BKB a doporučila odbornou pomoc pro dítě, s následnou 

rodinou terapií. Matku jsem po celou dobu doprovázela a poskytovala jí psychologickou podporu. 

Problém šikany byl řešen, do procesu se zapojil otec, který stál hodně mimo dění rodiny a celá 

rodina prošla rodinnou terapií, která byla pro rodinu a její aktuální situaci velmi přínosná. 

Šikanované dítě je stále v odborné péči a celkově se celá rodina velmi dobře stabilizovala.  

Kazusitika č. 2 

Paní M. přichází v důsledku domácího násilí. Aktuálně byla v rozvodovém řízení, upravoval se 

styk s dětmi a výživné na děti i manželku. V první fázi byla hlavním cílem poradenství, podpora 

paní M. v jejím rozhodnutí odejít od násilného manžela. Následně se učila komunikovat s 

bývalým manželem ohledně dětí tak, aby se ubránila manipulacím a tlakům z jeho strany. Zároveň 

je u takové klientky třeba pracovat na posílení vlastní hodnoty a pevnosti v nové životní situaci, 

která není snadná. Paní M. se podařilo v nové životní situaci stabilizovat, ale doporučuji 

dlouhodobou podporu.  

Kazuistika č. 3 

Paní K. přišla v úzkostně depresivním stavu, fyzickém vyčerpání a vyhoření z mnohaleté péče o 

domácnost a děti. Vše ztrácelo smysl a nic ji nebavilo. Cílem poradenství bylo hledat podpory v 

sobě samé, možnosti pomoci zvenčí a nalezení nového osobní smyslu a životního nasměrování. 

Paní K. byla podpůrně zamedikovaná antidepresivy a pracovaly jsme na posílení vlastní hodnoty a 

schopnosti najít osobní realizaci nejen v roli matky a ženy v domácnosti. Velmi dlouhodobá 

práce, ale paní K. se postupně daří lépe.   
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Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Projekt vnímám jako velmi smysluplný, individuální poradenství posouvá a upevňuje klienty v 

jejich náročných životních situacích, ve kterých potřebují odbornou pomoc. Bude-li to v mých 

časovým možnostech, ráda se do podobného projektu zapojím. Spolupráce s realizátory projektu 

byla skvělá.  

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

Bylo by opravdu velmi dobré, aby pro klienty, kteří to potřebují, byla nabízena navazující péče. 

 

Jméno a příjmení poradce: Jitka Muzikářová 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: finanční, pracovní, rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, fungování - stmelení rodiny, pracovní příležitosti, výchova dětí, sociální kontakt 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Nemyslím, že by nebyl vidět úplný pokrok. Ale pro klienta bylo velice demotivující, chodit do 

zaměstnání, když je v insolvenci. Jakákoli odměna nebo vratka na daních byla hodně ponížena v 

rámci insolvence. Klient je demotivován, když pět let nemůže oficiálně dostat větší obnos peněz, 

ztrácí chuť chodit do práce i splácet insolvenci. 

 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

V rámci poradenství byly hodiny dostačující, ale bylo potřeba doporučit klientům návazné služby, 

které jsou odborníky na danou problematiku a jsou schopni jim poskytnout jinou pomoc, kterou 

potřebují. 

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

1. Klientovi se podařilo získat zaměstnání, přičemž byla zachována jeho pracovní práva. Klientovi 

bylo v rámci poradenství poskytnuty informace, jak se na pracovní pohovor připravit, jaké otázky 

lze při pohovoru očekávat, jak je vhodné odpovídat, jak mít sestavený životopis. Následně bylo 

klientovi zajištěno poradenství týkající se možností pracovně právních vztahů jejich výhod a 

nevýhod v jeho případě. Klient si mohl ve své životní situaci zvolit pro sebou vhodnou formu 
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zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

pracovní smlouvy a zajistit tak příjem pro svojí rodinu. 

2. Klientovi bylo poskytnuto poradenství, které mu umožnilo řešit svoji bytovou situaci. To 

znamená, že bylo v jejich případě, kde se vyskytly velké problémy se soudy, najít náhradní 

bydlení, které odpovídalo požadavkům rodiny. Při hledání bydlení bylo klientovi poskytnuto 

poradenství týkající se nájmů, energií, kauce, nájemní smlouvy, apod.  

U tohoto případu bylo poradenství zaměřené také na vztahy na pracovišti. Klient získal náhled na 

svoje postavení v pracovním kolektivu, což vedlo k řešení konfliktů na pracovišti i k zajištění jeho 

spokojenosti v práci.  

3. Klient získal praktickou zkušenost jak jednat s institucemi, což mu umožnilo vyřešit jeho 

životní situaci. Klientovi bylo reflektováno jeho chování a byl veden k adekvátnímu vyjednávání s 

institucemi, které zaručilo změnu jeho životní situace. Klientovi byl zároveň seznámen s vedením 

rozhovoru s dětmi, tak aby jim nebyly poskytovány informace, které nejsou schopni pochopit a 

sdělují je dalším osobám pozměněné, což následně vede ke konfliktním situacím mezi dospělými.  

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Přínos Cíle vidím v pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Je důležité myslet 

na potřeby osob, které nejsou schopné svojí situaci vyřešit bez cizí pomoci. 

Kdyby vznikl obdobný projekt, ráda bych se do něj zapojila. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

 

 

Jméno a příjmení poradce: Miroslava Šeredová 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: finanční, pracovní, rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, pracovní příležitosti, potíže spojené s rozvodem, výchova dětí, sociální kontakt 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

Dvě klientky, u kterých i přes maximální snahu nebyl pokrok v oblasti řešení obtížné životní 

situace. Obě klienty neměly do návštěvy poradkyně žádné pracovní návyky, delší dobu 

neodváděly platby do sociální systému, snažily se žít na možných dávkách. u těchto žen byl 
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řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

sestaven plán, dle kterého by se měly zapojit do pracovního procesu. Byla jim dopomoc při 

sepsání životopisu, vyhledání pracovního místa (včetně osobní komunikace poradkyně se 

zaměstnavatelem). Bohužel klienty nastoupily do pracovního procesu, ale efekt byl pouze 

krátkodobí, nerespektovaly své nadřízené (autority), nedokázaly se přizpůsobit prostředí. Vždy s 

nimi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době.  

 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Většina klientek/klientů se opakovaně vrací na poradenství. Velmi často je to rodič, kterému 

sepisujeme žádost o svěření dítěte do péče, vyživovací povinnost, příspěvky na bydlení a další 

dávky hmotné nouze. Pravidelně pak tyto klienty trápí navazující problémy s danou situací, 

včetně nedodržování soudního rozhodnutí ze strany druhého rodiče (velmi často bývá i agresivní), 

pokud rodič zůstane na dítě sám, tak se řeší finanční analýza domácnosti (častá praxe je, že tato 

oblast klientů je na hranici chudoby). Nešťastné bývá i bydlení u této cílové skupiny, pokud 

nefungují prarodiče, kteří dodají komplexní podporu (bydlení, finance, hlídání dětí).  

 

Dále je to velká skupina klientek/klientů kteří přicházejí a z předchozí životní situace nemají tzv. 

nic. V této oblasti řešíme zpracování životopisů, uplatnění na trhu práce, kariérní poradenství, 

komunikujeme s příslušnou zdravotní pojišťovnou a okresní zprávou sociálního zabezpečení. 

Vyhledáváme možnosti dostupného bydlení v dané lokalitě. Práce s těmito klienty/klientkami je 

také dlouhodobě a systematicky řešena, jedná se o potřebu poradenství na několik měsíců i let.  

 

Další oblastí, kterou řešíme, je finanční gramotnost a dluhové poradenství. Některé 

klientky/klienti se během svého života dostanou do určitého dluhového zatížení. Např. během 

manželství, kdy půjčka jednoho z manželů se promítne i na druhém, vlivem nemoci, potřeby 

zajištění chodu domácnosti. V těchto případech jednáme opět individuálně, s ohledem na potřebu 

navázání spolupráce s odborníky dané oblasti. 

 

Často se stává, že výše zmíněné oblasti se propojují a poradenství je plánované na dlouhou dobu 

tak, aby efektivně pokrylo potřeby klientů a klientek. 
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Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

Klientka č. 1 - žena, které prožila domácí násilí, v rozvodové řízení. Dvě děti, jedno z 

předchozího manželství, které je hendikepované, druhé se současným manželem, určení péče je v 

soudním řízení. V současné době žije v bytě s dětmi. Současný manžel nic nepřispívá, čeká se na 

rozhodnutí soudu, bývalý manžel přispívá minimální částkou na dítě. Pracuje na zkrácený úvazek, 

na dobu určitou, která ji bude za dva měsíce končit a nebude prodloužena. Žena je ve špatné 

psychickém stavu, nemá u sebe žádné dokumenty o vzdělání, zápočtové listy, nepamatuje si 

odpracované doby od předchozích zaměstnavatelů. Stanovení plánu: zajistit podklady pro sepsání 

životopisu, finanční analýzu domácnosti, mapování dostupnějšího bydlení a pracovního uplatnění. 

 

Popis poradenství: zajištění opisu výučního listu na střední škole, zjištění zápočtových dob na 

okresní správě sociálního zabezpečení, sepsání životopisu a motivačního dopisu, zprostředkování 

rekvalifikačních kurzů - sociální pracovník a asistent pedagoga, doprovod na úřad práce ohledně 

podání žádostí o dávky hmotné nouze, hledání nové pracovní pozice. Konzultace ohledně průběhu 

soudního řízení. 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Aktivity v rámci projektu hodnotím velmi kladně, jedná se komplexní nabídku dle individuálních 

potřeb cílové skupině. Ze své praxe velmi kladně hodnotím to, že klienti/tky cílové skupiny v tak 

těžké chvíli, kde není státem zajištěna komplexní individuální okamžitá bezplatná pomoc, se 

mohou obrátit na odborníky. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 
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Jméno a příjmení poradce: Daria Čapková 

Druh poradenství: psychologické 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

potíže spojené s rozvodem, agresor 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

V rámci poradenství byly minimálně dvě klientky, které dosáhly pouze minimálního pokroku. 

Bylo to způsobené jejich nízkým sebevědomím. Dále i přes mé doporučení nechtěly využívat 

další aktivity projektu, které by jim v jejich situaci pomohly. S těmito klientkami by bylo potřeba 

pracovat několik let, protože si velice zvykly na svojí roli oběti, která jim vyhovuje. 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

V rámci poradenství je okolo 10 klientek, kterým poskytnuté poradenství nestačí. Rády by jej 

využívaly více, vzhledem k tomu, že řeší vleklé partnerské krize. 

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

1. klientce jsme společně se sociálně-právní poradkyní poskytly poradenství a pomoc při 

zpracování podkladů k soudu: o svěření dítěte do péče a výživné pro ni a její dítě. Všechno si 

klienta za pomoci podkladů a zvýšeného sebevědomí vyřídila. Přišla i poděkovat za to, co jsme 

pro ni udělaly. Bylo to velice milé a upřímné. 

2. klienta s velmi nízkým sebevědomím, která absolvovala v rámci projektu - MOP a následné 

psychologické poradenství. Na základě poradenství, byla klientka doporučena na tréninkové 

místo. Tréninkové místo jí bylo doporučeno vzhledem k její povaze a i se přestěhovala z jiného 

kraje. Chyběl jí sociální kontakt a nedovedla si představit, jak se uplatní na trhu práce. Tréninkové 

místo klientka absolvovala (v Mikrojeslích), na základě této zkušenosti se rozhodla dále studovat 

pedagogiku dětí předškolního věku. 

3. klientka odešla od manžela z důvodu domácího násilí. Na základě poradenství zvládla od 

manžela nejen odejít, ale i se rozvést. Nyní bydlí ve vlastním bytě a zvládá péči o dvě malé děti. 
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Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

V projektu CÍL poskytuji cílové skupině psychologické poradenství, které CS hodnotí velmi 

pozitivně. Mám radost, že mnoha klientkám jsme pomohly a zlepšily jejich životní situaci. Ráda 

bych i v budoucnu spolupracovala na projektu, který zajišťuje komplexní služby CS. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

 

 

- Třebíčské centrum z.s. 

Jméno a příjmení poradce: Anna Machátová 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: finanční, pracovní, rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, fungování - stmelení rodiny, pracovní příležitosti, sociální kontakt, agresor 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

U všech klientek se podařilo dosáhnout určitého stupně pokroku, dařilo se nám je motivovat 

alespoň k určité změně, nicméně v jednom případě (oběť domácího násilí - ekonomické 

závislosti) se jednalo jen o velmi malý pokrok, navíc krátkodobý - klientka byla příliš závislá na 

svém partnerovi a měla velmi nízké sebevědomí, a i když si problém uvědomovala a krátkodobě 

měla i snahu jej řešit, odmítala se účastnit aktivit psychoterapeutické podpory, které by jí mohly 

nejvíce pomoci. 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Jednalo se zejména o klientky, které řešily hluboké zadlužení, nicméně díky spolupráci s 

Občanskou poradnou, která se na dluhové poradenství zaměřuje, jsme tyto klientky předávaly v 

případech potřeby oddlužení této organizaci a s klientkami jsme pracovali na bázi dalšího 

poradenství a psychoterapeutické podpory. Rovněž oběti domácího násilí využívaly poradenství 

dlouhodobě, a to zejména ke konci projektu v době karantény, kdy sociální izolace jejich problém 

prohloubila. 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

1. Klientka dlouhodobě nezaměstnaná, 3 děti, závislost na partnerovi, problémy s výchovou - díky 

podpoře a poradenství jsme klientce pomohli vyrovnat se s problémy v rodině a následně i získat 
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dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

pracovní místo, nejprve jen na částečný úvazek, ale i to výrazně zlepšilo její situaci. 

2. Klientka na rodičovské dovolené, 1 dítě s poruchami chování, silné partnerské problémy 

způsobené prosazováním rozdílného stylu výchovy a řešení problémů. Na základě poradenství 

doporučena spolupráce s odborníky a diagnostika dítěte, zlepšení situace v rodině i v partnerství, 

následně klientka začala sama i podnikat, je velmi šťastná za tu celkovou změnu. 

3. Klientka oběť domácího násilí, starší žena, 3 dospělé děti, partnerovo chování vykazovala 

prvky ekonomického a sociálního násilí, na základě poradenství si svou situaci uvědomila a začala 

řešit spolu s nejstarší dcerou, která se rovněž velmi výrazně zapojila do pomoci matce. Společně 

jsme pomohli vyřešit bytovou situaci a najít pracovní místo, které by jí umožnilo plnou 

samostatnost. 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Aktivity projektu vnímám jako velmi přínosné, škála klientek, kterým jsme mohli pomoci, byla 

velmi široká a nastavení projektu umožňovalo zapojení více druhů pomoci. Velmi ráda se v 

budoucnu do projektu podobného zaměření zapojím. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

 

 

Jméno a příjmení poradce: Anna Malenová 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

fungování - stmelení rodiny, výchova dětí, sociální kontakt 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Pokrok vždy nějaký byl, i když malý. Hodně pomáhalo popsat danou situaci, mluvit o ní.  
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Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Někdy docházelo k nasměrování k odborné psychologické pomoci. Jenom jednotky osob. Týkalo 

se to převážně výchovy dětí. 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

1. Klientka s dcerou začala chodit do Třebíčského centra. S manželem nejsou české národnosti. 

Holčička byla hodně plačtivá a stranila se dětí. Maminka se obávala, aby se dcera zapojovala do 

aktivit. Řešila i kulturní bariéru. Poradenství spočívalo v osobních konzultacích, situace v rodině 

byla dramatická, maminka řešila více problémů. Individuální poradenství bylo úspěšné, pomohlo 

mamince zvládnout adaptaci dítěte a vyřešit vztahy v rodině a maminka se mohla vrátit do práce 

na větší úvazek.  

2. Klientka řešila vývoj dítěte. Dítě ve třech letech stále nemluvilo a bylo fixováno silně na matku. 

Maminka ho hodně ochraňovala a přílišná péče zapříčiňovala i problémy v partnerském vztahu. 

Byla doporučena návštěva logopeda a dalších odborníků v oblasti vývojových specifik dětí, 

maminka zpočátku jakoukoliv odbornou pomoc urputně odmítala, silné vazby syna na ni si však 

byla vědoma. Situace se dlouho výrazně neměnila, i když ji to způsobovalo potíže v práci (hrozila 

ji výpověď) a problémy v partnerském vztahu, opakované poradenství, a to jak v oblasti rodinné, 

tak pracovně-právní však postupně začalo přinášet výsledky a situace v rodině se začala 

zklidňovat.    

3. Klientka řešila komplikovaný návrat do práce - problémy v oblasti adaptace dítěte (omezené 

komunikační dovednosti, nerespektování pravidel, přehnané projevy vzdoru dítěte, atd.) Bylo 

doporučeno vyšetření u odborníka, maminka zkolabovala psychicky, nezvládala ani nástup do 

práce, ani péči o dítě. Bylo jí poskytnuto jak psychologické poradenství, tak pracovně-právní a 

rovněž absolvovala aktivity v rámci KA4.        

 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Projekt určitě prospěšný pro cílovou skupinu byl. Jak z pohledu mého, tak klientů - zejména 

maminek s dětmi, které byly za pomoc rády. V budoucnu je možné další zapojení do podobného 

projektu, protože má smysl.    

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 
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Jméno a příjmení poradce: Daria Čapková 

Druh poradenství: psychologické 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: rodinné, domácí násilí 

 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

fungování - stmelení rodiny, potíže spojené s rozvodem, psychické potíže, výchova dětí, agresor 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Klientka v rámci projektu řešila problematický rozchod s otcem svého dítěte. Otec dítěte je vážně 

nemocný a klientka neakceptuje rozhodnutí soudu o svěření syna do střídavé péče. Klientce chybí 

empatie a je velmi výbušná a musí mít pravdu za každou cenu. Řešení jejího problému nebylo 

možné vzhledem k její povaze. 

Další klientka řešila domácí násilí ze strany manžela a následný soudní spor o děti. Klienta se 

ocitla v roli oběti a nemá psychicky na to, aby v době, kdy se s klientkou pracovalo, změnila svůj 

životní postoj, Zde by byla potřeba několikaleté práce s klientkou a celou rodinou. 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

V projektu jsou 3 klientky, které by potřebovaly dlouhodobější péči. Zde vidím dlouhodobou 

práci s klientkami během dalších 5 let a setkání s klientkami po 14 dnech. 

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

1. klientka řešila domácí násilí, které bylo dlouhodobé. S manželem má 4 děti a je z věřící rodiny. 

Klientce se podařilo od manžela odejít a i vše bylo řešeno za přítomnosti Policie ČR. Klientka 

našla odvahu se díky poradenství vzepřít stereotypnímu vnímání postavení muže a ženy ve 

věřícím prostředí. 

2. klientku s měsíčním dítětem, kterou opustil otec dítěte. Klientka po několika setkáních zvládla 

svojí situaci řešit a na doporučení využila služeb sociálně-právní poradkyně. Klientce byla 

sepsána žádost o výživné a další náležitosti. Klientka si vše následně u soudu vyřídila sama. Přišla 

pak i osobně poděkovat. 

3. klientce, která řešila finanční problémy spojené s dluhy manžela před svatbou, se podařilo 

zlepšit svůj psychický stav. Začala zvládat péči o rodinu a práci. V rámci projektu tato klientka 

využila další aktivity projektu. 
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Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Projekt byl pro cílovou skupinu dostupný a nekladl žádné velké požadavky na CS. CS velmi 

uvítala v rámci aktivit hlídání dětí a i proplácení cestovného. CS by ráda využívala nadále aktivity 

projektu, zvláště poradenství. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

Domnívám se, že projekt pomohl mnoha lidem. Klienti/tky si velmi váží vstřícného přístupu 

celého týmu. V době coronavirové krize byli ve spojení s poradci na telefonu a e-mailu. Tato 

forma poradenství osobám pomohla zvládnout náročnou situaci. Klienti/tky velmi ocenili možnost 

intenzivního poradenství. 

 

 

Jméno a příjmení poradce: Petra Blažková 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: finanční, pracovní, rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, fungování - stmelení rodiny, pracovní příležitosti, potíže spojené s rozvodem, 

výchova dětí, sociální kontakt 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Jednalo se v jednom případě o klientku - osobu pečující o osobu blízkou, tedy neformální 

pečovatelku - která byla frustrovaná dlouhodobou péčí o svou nemocnou  matku, a zároveň 

chodila do práce, situace byla pro ni velmi vyčerpávající, snažili jsme se jí pomoci, zajistili 

poradenství, ovšem klientka odmítala do péče o matku zapojit další členy domácnosti a odmítala 

změnit pracovní nasazení. V rámci komplexních aktivit jsme jí doporučili psychologické 

poradenství, které by jí pomohlo, ale to odmítla s argumentem, že není blázen a že vše sama 

zvládne.  

V dalším případě se jednalo o samoživitelku závislou na sociálních dávkách, která pracovala 

pouze příležitostně a situace ji v podstatě vyhovovala, odmítala se ucházet o práci na plný úvazek, 

i když měla příležitost, vymlouvala se na péči o dítě a chtěla si zachovat volný čas pro sebe. 
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Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Byly to většinou klientky, které potřebovaly komplexní odbornou pomoc vzhledem ke 

kumulovaným dlouhou dobu neřešeným problémům. 

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

1. Klientka maminka na rodičovské dovolené, 3 děti, problémy s výchovou, partnerské problémy - 

manžel závislý na hazardních hrách, zadlužený. Klientce jsme pomohly orientovat se v sociálních 

dávkách, poskytli jsme finanční poradenství i pomohli zajistit odbornou pomoc pro děti. Po 

měsících práce s klientkou si situace v rodině velmi zlepšila, manžel vyhledal odbornou pomoc, 

klientka si našla práci. 

2. Klientka matka samoživitelka, poskytli jsme jí poradenství v oblasti pracovního práva a v rámci 

psychoterapeutické podpory se jí zvýšilo sebevědomí, požádala o přeřazení na jinou práci, která 

více odpovídala jejím potřebám. 

3. Klientka matka v rozvodovém řízení, velmi komplikovaná komunikace s manželem, úmyslné 

naschvály a nedodržování domluv. Bylo poskytnuto poradenství sociálně-právní i psychologické, 

klientka se účastnila i dalších aktivit, které pro ni byly velmi přínosné a přimělo ji to přehodnotit i 

svůj přístup.  

 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Do projektu CÍL pro Vysočinu jsem byla zapojena zejména v jeho první polovině, oceňovala jsem 

komplexní nastavení pomoci rodinám a nastaveným cílovým skupinám. Velmi přínosné bylo 

propojení s dalšími aktivitami Třebíčského centra a síť spolupracujících partnerů Centra, na které 

jsme se mohli i jako poradci dál obrátit. Vzhledem k tomu, že mám již jiné zaměstnání, které mi 

zabírá veškerý pracovní čas, tak už s Třebíčským centrem intenzivně nespolupracuji a neplánuji 

tedy ani zapojení do dalších případných aktivit, v každém případě ale oceňuji samotný projekt i 

všechny aktivity, které jsou pro rodiny s dětmi a neformální pečovatele nabízeny. 

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 
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Jméno a příjmení poradce: Eva Žáková 

Druh poradenství: sociálně-právní 

Poradenství se ve větší míře týkalo těchto oblastí: rodinné 

V rámci poradenství se podařilo klientům zlepšit nebo 

vyřešit následující potíže: 

rodinné finance, fungování - stmelení rodiny, výchova dětí, sociální kontakt 

 

Máte ve své praxi případy klientů v rámci projektu 

CÍL, u kterých i přes veškerou snahu nevidíte pokrok v 

řešeném problému? Kolik jich bylo, jaký řešili 

problém a kde vidíte příčinu neúspěchu. 

Při řešení situací k pokrokům docházelo. Často bylo zapotřebí zapojit do řešení oba partnery popř. 

i prarodiče, aby se situace zlepšila.  

 

Máte ve své praxi klienty, kterým hodiny poskytnutého 

poradenství nestačí a jejich problém vyžaduje delší 

péči? Kolik jich je a jaké potíže řeší? 

Většinou poradenství stačilo. V případě potřeby byly předány kontakty na odborníky nebo 

instituce. Z celkového počtu osob to bylo jen několik. Řešily se hlavně vztahy v rodině a 

mezigenerační soužití.    

 

Vyberte a popište alespoň tři případy z vaší praxe v 

rámci projektu CÍL, kdy poskytnuté poradenství mělo 

dopad na celkovou životní situaci, ať kladnou, nebo 

zápornou. Klienta nejmenujte, pouze označte číslem. 

Popište průběh poradenství. 

Případ č.1: Klientka je maminka tříletých dvojčátek, tatínek je ženatý. S dětmi pomáhá pouze 

maminka otce. Děti jsou hodně fixovány na matku. Maminka je hodně mírná, nezvládá výchovu 

dětí, navíc maminka otce ji kritizuje a v rodině manipuluje se svým synem. Vztahy v rodině se 

zhoršovaly, došlo i na psychické násilí, a to jak ze strany otce dětí, tak jeho matky, situaci 

prohlubuje finanční závislost maminky dětí. S klientkou jsme pracovaly komplexně - absolvovala 

psychologické poradenství, rodinné, rovněž jsme se zaměřili na posílení finanční gramotnosti. Na 

základě účasti na aktivitách v rámci KA4 klientka zvládla celou situaci probrat s partnerem, 

postupně se situace zlepšuje (matka otce dětí se odstěhovala pryč), doporučili jsme jí rovněž 

pracovní místo, kde může využívat flexibilní formy práce.   

Případ č. 2: Klientka vychovává s manželem 4 děti ve věku od 2 až 6 let. Nejmladší děti jsou 

dvojčata. Rodina bydlí ve společné domácnosti s prarodiči. Klientka s VŠ vzděláním se rozhodla 

po naléhání manžela zůstat s dětmi doma, rezignovala na svou kariéru, jediným živitelem rodiny 

je manžel, který úzkostlivě hlídá rodinný rozpočet, klientka nesmí utrácet, např. za oblečení, 

začala šít sama, o víkendu si sehnala brigádu jako uklízečka, což sice zlepšilo její finanční situaci, 

nicméně to vedlo k problémům s péčí o děti - manžel tráví hodně času v zaměstnání, jedni 



 

Stránka 37 z 57 

prarodiče pomáhají s dětmi, ale kladou si podmínky výchovy, a druzí odmítají hlídat. Klientka 

absolvovala psychologické i sociálně právní poradenství, včetně rodinného, aktuálně řeší bytovou 

problematiku a dávky SSP a postupně je odhodlána se vrátit do práce, zpočátku na částečný 

úvazek ve své profesi. 

Případ č.3: Klientka má syna přes 2 roky a byla podruhé těhotná. Maminka řešila, jak syn bude na 

nového sourozence reagovat a jak bude zvládat otec výchovu dvou dětí (těhotenství bylo 

neplánované), rodina žije izolovaně, nechodí téměř ven, pouze otec do práce, nenavštěvují žádné 

aktivity pro rodiče a rodiny s dětmi. Klientka se při návštěvě MÚ zastavila ve Family Pointu, kde 

se dověděla o aktivitách Třebíčského centra a postupně získávala důvěru, následně i absolvovala 

poradenství a to jak psychologické, tak sociálně-právní. 

 

Jak celkově hodnotíte působení v projektu CÍL? Jaký 

byl váš dojem ze spolupráce na projektu; zapojili byste 

se v budoucnu do podobné aktivity? Vnímáte jí jako 

prospěšnou pro cílovou skupinu? 

Z reakcí klientek projekt prospěšný byl. Vážím si důvěry, kterou ke mně měly. Ráda jsem se do 

projektu zapojila.  

 

Pokud vás ještě něco napadá, co by mohlo mít význam 

při hodnocení projektu, uveďte to zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpětná vazba od koordinátorky pro CS (ČSŽ) 

 

S velkým ohlasem se například setkala přednáška „Jak se bránit manipulaci“. Lektorkou byla Mgr. Linda Hrubá - Michková, která zajišťovala v rámci 

projektu psychologické poradenství. Vysvětlila, kdo je to manipulátor, kdy a jak se projevuje. Většinou se navenek jedná o velmi oblíbené a hodně 

úspěšné lidi. Na konkrétních příkladech z psychologického poradenství vysvětlovala možnosti, jak s takovým člověkem jednat a jak se k němu chovat 

nejen doma, ale i případně v zaměstnání. Nabídku možnosti osobní konzultace využilo přímo několik žen. A že to byly potřebné a důležité informace 

svědčí to, že se i nadále setkává s velkým ohlasem a zájmem. Paní lektorka byla v krátké době pozvána do několika základních organizací ČSŽ 

v obcích (nad rámec projektových aktivit)a zájem o tuto formu poradenství přetrvává, i když je v současné době upozaděn kvůli koronavirové 

pandemii.  
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KA 3 Motivačně-orientační program 
 

Zpětná vazba od účastnic KA 3 je uvedena v → Příloze č. 2 (neveřejná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... Ráda bych napsala pár řádku o tom, jak mi pomohl projekt Cíl a co mi přinesl do mého života. Během rodičovské dovolené, mne zaujal leták na projekt 

Cíl. Byla to pro mě výzva. Vybrala jsem si Motivačně-orientační program, který mě zaujal pro pestrost témat. Každý seminář byl zajímavý a pokaždé jsem 

odcházela s užitečnými informacemi. Na každý seminář jsem se moc těšila. Doprovázel nás fajn kolektiv, výborní lektoři a skvělý tým organizátorů, bez 

kterých by projekt Cíl nevznikl. Od projektu jsem očekávala, že mě, alespoň částečně zasvětí do problémů dnešní doby na trhu práce, na co si dát pozor 

při hledání nového zaměstnání a jak nejlépe se připravit na nový začátek. Projekt Cíl mě nezklamal a naplnil všechna moje očekávání. Přeci jen, po letité 

rodičovské jsme my, maminky vyšly z kurzu pro dnešní trh práce. Po absolvování kurzu jsme získaly certifikát s krásnou růží. Mě osobně se podařilo to, že 

jsem se dostala do týmu lidí, kteří celý projekt Cíl připravují. V rámci dalšího projektu Vzdělávání praxí, kdy Informační a poradenské centrum Vysočina 

o.p.s. poskytovalo praxi v pozici specialista projektů EU. Měla jsem velké štěstí, že si vybrali mě. Během pravidelné docházky jsem se naučila různorodou 

práci nejen v kanceláři a seznámila se tak se skvělými lidmi. Projektu Cíl jsem velmi vděčná. Kdybych do toho projektu nevstoupila, nikdy bych nebyla 

tam, kde jsem teď. Díky projektu Cíl a následně projektu Vzdělávání se praxí jsem dostala místo v neziskové organizaci a zaměstnání ve Family Pointu. 

Tímto bych chtěla říct všem, kteří mají možnost a uvažují se zúčastnit projektu Cíl, ať neváhají a jdou do toho. Odejdou s dobrým pocitem, užitečnými 

zkušenostmi, informacemi a plnohodnotným certifikátem. 
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KA 4 Psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity 

 

U tohoto souboru aktivit převažovala hodnocení do formulářů (s absolutní převahou hodnocení na škále 1, případně 2, výjimečně 3 – hodnoceno jako ve 

škole), přičemž jen omezeně účastníci poskytovali slovní zpětnou vazbu. Krátké komentáře se vyskytovaly zejm. u KA4 D (sebepoznání a osobní rozvoj), kdy 

za nejvíce přínosné / důležité byla považována např.praktická cvičení. 

 

Pro ilustraci uvádíme příklady hodnocení pohybující se nejblíže průměru za každou dílčí aktivitu a celé období (Zdroj: Informační a poradenské centrum 

Vysočina o.p.s.). 

Otevřené otázky:         KA4 A – Ženské kruhy 

Co scházelo: -  

Co bylo zvláště důležité: -  

Co vám zvláště vyhovovalo: -  

Co mohlo být jinak: -  

             

Vysvětlivky k výpočtům: Celkem má evaluační dotazník 17 otázek s hodnotící škálou 1-4 x počet respondentů =   170 =100%    

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 1 

 

 
 

  

 

   

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 2       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 3       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 4       

Známky 1-4 = 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný          

  P. 

Sedláčková Procenta 

 

         

5.2.2020 5.2.2020           

1 133 78%           

2 36 21%           

3 1 1%           

4 0 0%           

78%

21%

1%

0%

Celkové hodnocení semináře KA4A 
Ženský kruh 5.2.2020 

Lektorka P. Sedláčková

1 2 3 4
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Otevřené otázky:         

KA4 B - Přednášky o zdravém životním 

stylu a psychosomatice  

Co scházelo: -  

Co bylo zvláště důležité: -  

Co vám zvláště vyhovovalo: - čokoláda, vzájemná komunikace, zpětná vazba,  

Co mohlo být jinak:  - nic +x 

             

Vysvětlivky k výpočtům: Celkem má evaluační dotazník 17 otázek s hodnotící škálou 1-4 x počet 

respondentů =   170 =100%    

  

procento respondentů hodnotících aktivitu 

známkou 1 

 

 
 

  

 

   

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 2       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 3       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 4       

             

Známky 1-4 = 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 

dostatečný          

             

  
R.Hánělová Procenta 

 

         

14.2.2019 14.2.2019           

1 154 91%           

2 16 9%           

3 0 0%           

4 0 0%           

 

 

91%

9%

0%
0%

Celkové hodnocení semináře KA4B 
Př. Zdravý životní styl 14.2.2019 

Lektorka R. Hánělová

1 2 3 4
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Otevřené otázky:        KA4 C - Meditace a techniky na uvolnění mysli 

Co scházelo: - teplo 2x 

Co bylo zvláště důležité: atmosféra navozená lektorem, bezpečné prostředí 

Co vám zvláště vyhovovalo: osobní přístup, uvolnění, zklidnění, nadhled, malý počet účastníků 

Co mohlo být jinak:  - více času na meditaci, teplota v místnosti, množství papírů při vstupu do projektu 

             

Vysvětlivky k výpočtům: Celkem má evaluační dotazník 17 otázek s hodnotící škálou 1-4 x počet 

respondentů =   102 =100%    

  

procento respondentů hodnotících aktivitu 

známkou 1 

 

 
 

   

 

  

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 2       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 3       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 4       

             

Známky 1-4 = 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 

dostatečný          

             

  R.Hánělov

á Procenta 

 

         

1.12.2018 1.12.2018           

1 87 85%           

2 15 15%           

3 0 0%           

4 0 0%           

 

 

 

 

 

85%

15%

0%
0%

Celkové hodnocení aktivity KA4C 
Meditace 1.12.2018

Lektorka R. Hánělová

1 2 3 4
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Otevřené otázky:       KA4 D - Sebepoznání a osobní rozvoj  

Co scházelo: - okopírovaný enneagram 

Co bylo zvláště důležité: příklady z praxe, pohoda, klid, sebeuvědomění, zjištění sama sebe 

Co vám zvláště vyhovovalo: možnost občerstvení, diskuse, akce, výstup ze své zóny, ztišení a úleva, přátelská atmosféra 

Co mohlo být jinak:  - obsáhlé téma, více času 

             

Vysvětlivky k výpočtům: Celkem má evaluační dotazník 17 otázek s hodnotící škálou 1-4 x počet respondentů =   170 =100%    

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 1 

 

 
 

   

 

  

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 2       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 3       

  procento respondentů hodnotících aktivitu známkou 4       

             

Známky 1-4 = 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný          

             

  

Doležel/Hánělová Procenta 

 

         

4.5.2019 4.5.2019           

1 127 75%           

2 40 24%           

3 3 2%           

4 0 0%           

 

 

 

75%

23%

2%
0%

Celkové hodnocení aktivity KA4D 
Osobní rozvoj a sebepoznání 4.5.2019

Lektor/ka M. Doležel/R. Hánělová

1 2 3 4
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KA 5 Tréninková místa 
 

Tréninková místa mohla být zahájena až po proběhnutí předchozích programů - první běh probíhal od 

1. května 2018 v Třebíčském centru. Oproti původně plánovaným 6 tréninkovým místům jich bylo 

v průběhu projektu nakonec realizováno 7. 

 

- Informační a poradenské centrum o.p.s. 

 

Paní Hana K. 

Paní Hana se účastnila Motivačně orientačního programu, který organizovalo Informační a 

poradenského centra o.p.s. Vysočina. Paní Hana se po jeho absolvování jevila jako vhodná kandidátka 

pro zařazení na tréninkové místo na pozici pomocná administrativní pracovnice. Paní Hana se 

přistěhovala za manželem na Vysočinu ze své rodné vesnice, kde měla silné rodinné vazby a velké 

množství přátel. Paní Hana přestěhováním do velmi malé vesnice přišla o možnost komunitního života, 

na který byla zvyklá. Paní Hana nastoupila na tréninkové místo s velmi nízkým sebevědomím a na 

začátku neuměla využít svých zkušeností (organizačních apod.). 

 

V Informačním a poradenském centru Vysočina o.p.s. od prvních chvil byla velmi vlídná a ochotná se 

učit novým věcem. Po dvou měsících si paní Hana začala víc věřit a sama si začala organizovat práci. 

Vzhledem k jejímu hudebnímu vzdělání se paní Hana začala i věnovat dětem v Mikrojeslích.  Děti a 

ostatní pracovníci jí měli moc rádi i vzhledem k její milé a upřímné povaze. Paní Hana byla stále 

usměvavá a dobře naladěná. 

 

Paní Hana uvítala, že jí pracovní pozice byla prodloužena o jeden měsíc. V době nástupu na tréninkové 

místo začala studovat jako pedagog volného času a jsme rádi, že díky naší podpoře ve studiu pokračuje.  

 

Paní Haně bylo umožněno v případě potřeby si na pracoviště vzít sebou i dceru a pracovní doba jí byla 

upravena dle jejích potřeb. Paní Hana velmi uvítala možnost proplacení cestovného, protože náklady na 

dojíždění byly velké. 

 

Jsme rádi, že jsme paní Haně umožnili v rámci projektu CÍL pracovat na pomoci pomocná 

administrativní pracovnice. Díky pracovní pozici nám paní Hana před očima rozkvetla, ze 

zakomplexované osoby, která si neuměla uspořádat svůj čas, tak se stala samostatná žena, která si nyní 

umí zorganizovat svůj pracovní i osobní čas. 

 

 

Paní Eva P. 

  

Paní Eva se účastnila Motivačně orientačního programu pod záštitou Informačního a poradenského 

centra Vysočina. Paní Eva se po jeho absolvování jevila jako vhodná kandidátka pro zařazení na 

tréninkové místo na pozici dětské chůvy, a to vzhledem k dlouhodobější nezaměstnanosti, potřebě 

upevnit si zpět režim spojený s pravidelnou prací, získáním sebevědomí, že je na trhu práce potřebná a 

také z hlediska zkušeností s nahodilým hlídáním dětí svých kamarádek a známých.  

 

Jsem jednatelkou firmy Hlídání na přání, s.r.o., která poskytuje hlídací služby pro děti. V rámci zajištění 
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péče o děti jsem spolupracovala s Informačním a poradenským centrem Vysočina. Jeho pracovnice mě 

kontaktovaly a na základě mých předchozích pracovních pozic (pracovala jsem jako sociální pracovnice 

na OSPODu, po dostudování vychovatelství také jako vychovatelka ve školní družině a následně jsem 

založila vlastní hlídací centrum) vyhodnotily, že mám dostatečné zkušenosti s vedením a jejich 

předáváním. Z toho důvodu bylo paní Evě nabídnuto tréninkové místo právě v Hlídání na přání a pod 

mým vedením. 

 

S paní Evou jsem se seznámila tedy záhy po absolvování motivačně orientačního programu a již při 

prvním setkání jsme si rozuměly, ačkoliv je mezi námi cca dvacetiletý rozdíl. 

 

Od prvních chvil byla velmi vlídná k dětem, a ty si ji oblíbily. Fungovala pro ně tak trochu jako babička. 

Kupříkladu se jí celkem snadno dařilo děti přimět k poslechu čtení pohádky, občas i k ulehnutí po obědě, 

což je u nás vcelku problém vzhledem k různorodému věkovému složení dětí. Proto jsem ji v tomto 

velmi podporovala. 

 

V prostorách centra tedy byla Eva i děti v pohodě. Zjistily jsme, že o něco horší je to venku na 

procházkách. Zřejmě s ohledem na Evin věk se o děti hodně bála. Mnohdy na děti nepřiměřeně situaci 

zakřičela (ale to může být úhel pohledu a výchovy). Společně jsme o tom hovořily a došly jsme k závěru, 

že procházky uzpůsobíme tak, abychom se vyhnuly co nejvíce možnému nebezpečí (např. chození podél 

silnice, dětská hřiště). Tento způsob se nám velmi osvědčil, Eva byla klidnější a více si tak pobyt venku 

s dětmi mohla užít. 

 

Podklady pro práci s dětmi jsem Evě připravovala výhradně já. Na každý den měla připravenou nějakou 

výtvarnou činnost a pohybovou aktivitu, ať už pro využití uvnitř nebo venku. Pomáhala mi při 

pravidelných hodinách dětské jógy. Snažila jsem se Evu přimět i k vlastní kreativitě, aby si ozkoušela 

pro děti připravit nějaký program (např. vyrábění, tvoření), což se mi ale nepodařilo. Říkala, že na 

vyrábění s dětmi moc není, že je spíš jen hlídací teta. Zná ale spoustu dětských říkanek, básniček a 

písniček, které při práci s dětmi velmi často a úspěšně využívala. Snažily jsme se tedy připravené 

činnosti vždy zkombinovat s tím, co Eva zná a je pro ni přirozené. 

 

K práci v hlídacím centru patří také drobný úklid a úklid po obědě. Proto bych ještě ráda zmínila, že Eva 

se nad těmito pracemi nikdy nepozastavila a vždy velmi ochotně zastala i tyto činnosti. 

 

Do budoucna bych Evu využila pro externí hlídání, kdy se neočekává tvoření programu a jde spíše o 

párhodinové hlídání, pokud pro ni tato pracovní nabídka bude zajímavá. Případně na urgentní záskok 

v hlídacím centru. Častější spolupráce je však momentálně problém ze zdravotních důvodů. Eva zřejmě 

prodělává boreliózu, což s sebou nese velkou únavu a bolesti hlavy. Delší čas strávený s dětmi je pro ni 

prý náročný, ačkoliv je s nimi ráda. 

 

Myslím, že naše spolupráce byla přínosná pro obě strany. Eva se dostala po dlouhodobé nezaměstnanosti 

do kolektivu, a to převážně mladých lidí a nastartovala si pravidelný režim. Bylo také vidět, že kontakt 

s dětmi ji těšil a dodával energii. Díky motivačně-orientačnímu programu také získala větší jistotu 

v hledání práce. Mimo hlídání si již během krátké doby našla další přivýdělek.  

 

Na závěr tohoto posudku bych chtěla zmínit, že s Evou jsme si o výše napsaném popovídaly. A i po 

skončení spolupráce se vídáme a jsme v kontaktu, občas i v rámci výpomoci.  
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Paní Lucie N. 

Spolupráce praktikantky paní Lucie a pracovníků našeho MC Zvoneček probíhala velmi dobře. Lucii 

jsme vycházeli maximálně vstříc, protože je samoživitelka a pečuje o dvě malé holčičky, které v průběhu 

její praxe pobývaly v MC.  

Lucie se seznámila prostřednictvím běžného chodu MC s denním provozem a vedením MC.  I přes 

občasný náročný provoz se blíže seznámila s některými konkrétními volnočasovými aktivitami pro 

rodiče s dětmi. Sama si vyzkoušela vedení některých aktivit a komunikaci s rodiči. Specializovala se 

kromě jiných pracovních činností především na práci s PC a propagaci MC. Obohacením byla i aktivní 

pomoc při akcích pro širokou veřejnost města. 

Lucie vykonávala veškeré svěřené činnosti svědomitě a zodpovědně. Poskytla nám mnoho zpětných 

vazeb na naše programy a postupy, kterých si velmi ceníme. Poskytla nám podnětné informace ohledně 

výchovy dětí především samoživitelek. Lucie je osobnost, která byla nejen pro nás jednotlivce, ale i pro 

celé MC velkým přínosem.  

Věříme, že i náš řád a chod MC byl pro Lucii a její holčičky přínosem a pomohl jim k pravidelným 

denním návykům a povinnostem, které každá větší komunita lidí vyžaduje. 

 

Paní Veronika Š. 

Spolupráce paní Veroniky a pracovníků Informačního a poradenského centra probíhala velmi dobře.  

Veronice jsme vycházeli maximálně vstříc, protože je matkou malé holčičky. Pro matku je velmi obtížné 

si najít práci i vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu dcery. Veronika je velmi unavená každodenní 

péčí o dceru a domácnost, ráda by se realizovala a obnovila si pracovní návyky. 

Veronika se seznámila s činností Informačního a poradenského centra o.p.s., měla možnost pracovat v 

různých projektech organizace. Vzhledem k tomu, že jí nemohla být nabídnuta práce s pravidelnou 

pracovní dobou. Vykonávala v rámci tréninkového místy pracovní pozici pomocná účetní. Pracovala na 

základě instrukcí vedoucí tréninkového místa. 

Veronika vykonávala veškeré svěřené činnosti svědomitě a zodpovědně. Poskytla nám mnoho zpětných 

vazeb, kterých si velmi ceníme.  

Veronice bylo po skončení tréninkového místa, nabídnuta pracovní pozice pracovnice ve Family Pointu. 

Veronika na pozici kontaktní pracovnice ve Family Pontu nenastoupila, protože se dceři zhoršil 

zdravotní stav a dcera musela být dlouhodobě hospitalizována. 

Věříme, že náš přístup umožnil Veronice si uvědomit, že existují i flexibilní formy práce, kdy může 

částečně skloubit práci s péčí o dítě. 

 

- Třebíčské centrum z.s. 

Paní Magdaléna H. 

Spolupráce paní Magdalény s pracovníky Mateřského centra Andílci, z.s. probíhala úspěšně. Magdaléně 

končí v říjnu 2020 rodičovská dovolená. Syn nastupuje do MŠ a ona se připravuje na návrat na trh práce. 

Bohužel její pracovní místo před MD zaniklo a ona se nemá kam vrátit. Díky praxi v MC Andílci získala 

opět sebevědomí a energii pro hledání nového pracovního místa. Osvojila si pracovní návyky, které 

během doby strávené na RD ztratila.  
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Paní Magdaléna se během praxe seznámila s činností organizace a náplní NNO. Měla možnost 

vyzkoušet si různorodou práci související s činností mateřského centra. Dostala příležitost vést 

dopolední kroužek pro děti, kde sama připravovala program (výtvarné a rukodělné činnosti, cvičení s 

dětmi). Dále se věnovala i administrativě (příprava programu, plakátů na akce a přednášky, propagace 

na sociálních sítí a webových stránkách). Pracovala na základě instrukcí vedoucí tréninkového místa a 

spolupracovala s předsedkyní organizace.  

V průběhu praxe byla organizace uzavřena z důvodu nařízení vlády ČR (Mimořádné opatření v rámci 

koronaviru). I během této situace paní Magdaléna pracovala z domova online. Jsem ráda, že si mohla 

vyzkoušet obě formy zaměstnání (práce z domova X práce v zázemí organizace).  

Paní Magdaléna vykonávala veškeré svěřené činnosti svědomitě a zodpovědně. Poskytla nám mnoho 

zpětných vazeb na naše programy a postupy, kterých si velmi vážíme. Věřím, že náš přístup a samotná 

příležitost Magdaléně do budoucna pomůže při hledání nových pracovních příležitostí.  

  

Paní Radmila K. 

V době nástupu na tréninkové místo byla paní Radmila v zoufalé situaci, a to hned v několika rovinách 

- partnerský vztah byl v hluboké krizi vzhledem k závislosti manžela na počítačových hrách; problémy 

s výchovou syna, který byl extrémně závislý na matce, stavy nezvladatelného vzteku; absolutní 

nedostatek sebevědomí z hlediska návratu na trh práce, včetně absence aktuálních informací z oboru. 

Po čtyřech měsících tréninkového místa jsme zaznamenali výrazný posun, a to zejména v oblasti 

pracovní (pracovní návyky, studium aktuální informací, využití moderních technologií, absolvování 

kurzů k dané problematice), ale i co se týče problémů s výchovou syna (využití dalších aktivit 

Třebíčského centra, hlídání, kroužky) - vše podpořeno psychologickým poradenstvím a sociálním 

poradenstvím v rámci projektu CÍL. Mírný posun nastal i v oblasti partnerského soužití, i když stále 

hrozí rozvod partnerů. Otec zatím závislost nepřekonal, ale začal navštěvovat poradenství, snaží se 

zapojovat i více do výchovy syna. 

Vzhledem k tomu, že paní Radmila nebyla stále ještě schopná se po absolvování tréninkového místa 

vrátit zcela do pracovního procesu, ale pro aktivity Třebíčského centra byla přínosem, nabídli jsme ji 

úvazek, který přijala, a až do 14.1.2019 pracovala u nás jako sociální pracovnice. Během této doby 

dokázala vyřešit situaci se svým synem tak, že mohl nastoupit do MŠ, a od 15.1.2019 odešla pracovat 

do Komunitního centra Klubíčko, pod Oblastní charitou Třebíč. Tato organizace pomáhá rodinám a 

osobám s dětmi z Třebíče a okolí při řešení jejich nepříznivé životní situace tak, aby svým jednáním 

zvýšily vlastní zodpovědnost a samostatnost. Pracují zejména s romskými rodinami a romskými dětmi. 

Trvalo to tedy téměř rok soustavné a systematické práce v rámci projektu CÍL, ale jsme moc rádi, 

že se nám podařilo komplexní podporou a pomocí tuto situaci zvládnout a efektivně pomoci jedné 

z mnoha cílových osob projektu. 

 

Paní Radka F. 

  

Byla jsem dlouhodobě nezaměstnaná, nemohla jsem najít práci, kde bych mohla skloubit pracovní 

povinnosti a rodinné závazky spojené s dlouhodobou péčí o členy rodiny. Využila jsem ale příležitosti 

a absolvovala kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, abych získala kvalifikaci pro 

práci s dětmi. Na praxi jsem docházela do Třebíčského centra, tam jsem se dozvěděla o možnosti 

motivačně-orientačního programu, který byl pro mě zajímavý a obsahoval hodně nových informací, o 
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kterých jsem si myslela, že mi pomohou najít si práci. Po absolvování kurzu a celého programu jsem 

nastoupila na tréninkové místo v Třebíčském centru. Pracovala jsem v dětské skupině Kapička, kde bylo 

12 dětí ve věku většinou 2 - 3 roky. S dětmi jsme zpívali, tančili, četli knížky, tvořili různé výrobky, 

chodili ven na procházky, na zahradě Centra jsme sportovali, soutěžili, děti si také hrály na písku a 

houpaly se na houpačkách. Kolegyně mi rády odpovídaly na všechny mé zvídavé otázky, pomáhaly mi 

a radily. Dávaly mi prostor, abych mohla později i samostatně vymýšlet program a tvoření pro děti a to 

mě moc bavilo. Mojí vedoucí byla Boženka Kratochvílová, byla jsem ráda, že si můžu popovídat 

s někým, kdo je zhruba mého věku a má podobné zkušenosti - paní Kratochvílová také pečuje o 

maminku, dceru i vnučku, kromě pracovních věcí jsme si mohly podělit zkušenosti i v této oblasti. 

 

Za tuto zkušenost jsem velmi vděčná. Uvědomila jsem si, že práce s dětmi mě baví, naplňuje a 

obohacuje. Dokonce mi bylo nabídnuto, že můžu pracovat v nově vznikající dětské skupině v Třebíči. 

Potom ale přišel nouzový stav a otevření nové dětské skupiny se odložilo, nakonec jsem se rozhodla 

nenastoupit do této DS, ale založit si vlastní živnostenský list. Rozhodla jsem se podnikat jako OSVČ, 

činnost vázaná „Péče o dítě do třech let v denním režimu“ a živnost volná „Poskytování služeb pro 

rodinu a domácnost". Nouzový stav byl pro mě hodně náročný, dětská skupina byla později zavřená, 

musela jsem se naučit komunikovat online, bylo to těžké, ale zvládla jsem to a myslím, že mě to taky 

posunulo. Cítila jsem podporu a věděla jsem, že se na všechny v Třebíčském centru můžu obrátit, aby 

mi pomohli. Díky tréninkovému místu jsem si uvědomila, co chci dělat a že to chci dělat samostatně, 

abych zvládla práci i rodinu. 

 

Vyjádření k tréninkovému místu paní Radky ze strany vedoucí tréninkového místa  

 

Paní Radka byla před nástupem na tréninkové místo dlouhodobě nezaměstnaná, řešila problémy s péčí 

o osobu blízkou, chtěla si najít práci, ale neměla mnoho informací a hlavně se bála, zda zvládne sladit 

pracovní a rodinný život. Zpočátku byla ustaraná a úzkostlivá, ale vzhledem k její nově získané 

kvalifikaci mohla práci v rámci tréninkového místa vykonávat v dětské skupině, což ji velmi pomohlo 

a pozitivně motivovalo. Co se práce s dětmi samotné týče, vše vykonávala intuitivně a spolehlivě, 

dokázala postupně využít nově získané dovednosti a znalosti, naše podpora jí velmi pomáhala a 

dodávala sebejistoty. Práci bohužel přerušila nastupující koronakrize, po vyhlášení nouzového stavu 

byla dětská skupina i téměř všechny další aktivity Třebíčského centra uzavřeny, s paní Radkou jsme se 

tedy domluvily na práci z domova a komunikovaly jsme převážně online. Bylo to zpočátku obtížné pro 

nás obě, osobně jsem do té doby moderní komunikační technologie moc nepoužívala, ale vzaly jsme to 

jako výzvu a s odbornou podporou celého týmu Centra jsme zvládly i toto. Když jsme nemohly pracovat 

s dětmi, věnovaly jsme se administrativě a přípravě plánů aktivit spojených s plánem výchovy a péče. 

S paní Radkou jsme zůstaly v kontaktu i po ukončení tréninkového místa, probíraly jsme spolu i 

záležitosti zřízení vlastní živnosti, která by jí přinesla časovou a prostorovou flexibilitu. Jsem moc ráda, 

že i toto tréninkové místo bylo přínosné a splnilo svůj účel a pomohlo najít práci.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastními slovy - partner projektu 

 

 

Projekt celkově byl velmi přínosný, vnímáme ho velmi pozitivně, protože byl koncipován jako 

dlouhodobý (3 roky) a nabízel komplexní aktivity od seminářů, přes poradenství až po tréninková 

místa a byl schopen pokrýt potřeby CS i v případech multiproblémových osob. Zvládli jsme i 

mimořádnou situaci na jaře 2020, kdy jsme my i cílové skupiny  poprvé čelili nouzovému stavu, museli 

jsme i přes veškeré obavy a nejistoty velmi rychle reagovat, naučit se používat jiné technologie 

komunikace i se více zaměřit na psychiku CS než na samotné faktické poradenství. 

 

Projekt přinesl nové dovednosti, znalosti i zkušenosti, ale také nová přátelství a dlouhodobé vazby. 

Děkujeme velmi za možnost projekt realizovat a pomoci tak mnoha lidem. 
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Vlastními slovy 

 

Hana K. 

 

Komplexně propracovaný motivačně orientační program mě zcela nově nasměroval na mojí další 

životní cestě, což bych si před vstupem do projektu vůbec nepomyslela. Každý seminář mi přinesl 

zajímavé a podnětné informace v oblasti trhu práce. Ve výsledku mě získané poznatky přivedly až k 

přehodnocení názoru o budoucím povolání, k čemuž bych sama jiným způsobem nedozrála nebo nenašla 

odvahu. Velmi jsem oceňovala profesionální a na míru šité poradenství od vždy perfektně připravených 

lektorek ochotných vždy naslouchat. Celý kurz se nesl ve velmi přátelské atmosféře, která přispěla k 

neformálnímu navazování kontaktů i sdílení zkušeností s dalšími účastnicemi.  

 

Příležitost, kterou mi poskytlo následné tréninkové místo v podobě nabývání pracovních návyků a 

dovedností pro mě bylo právě tou energií, díky níž jsem se začala cítit o mnoho lépe a žít aktivněji než 

dřív. Navíc trénink v mikrojeslích doslova započal moji novou profesní dráhu práce s nejmenšími. Velmi 

si cením přátelského kolektivu a vstřícného přístupu všech v týmu, díky kterému byla práce snazší a 

příjemnější.  

 

"Cíl" mi tedy zásadně pomohl nejenom adaptovat se a najít svoje nové místo na trhu práce po návratu 

z rodičovské dovolené, ale také jako přirozený důsledek uvědomění si nově nabytých dovedností a 

schopností také zvýšit sebevědomí, které člověku může určitým způsobem zjednodušit život, což by se 

mi do takové míry jinak nepodařilo. 

 

Veronika Š. 

Zhruba před rokem a půl jsem měla možnost absolvovat kurz z projektu Cíl, který nám – maminkám na 

RD zajistil i hlídání dětí (v hlídacím centru). Celý tento projekt mi mnoho dal. Dozvěděla jsem se 

spoustu nových věcí v oblasti ekonomiky, práva, zdravého životního stylu. Získala jsem spoustu nových 

přátel. Pro maminky, které nemají možnost hlídání (alespoň na malou chvíli) a věnovat se sobě, pracovat 

na sobě, zdokonalovat se, odpočinout si, je tento projekt jedinečnou příležitostí. Díky tomuto projektu 

jsem získala tréninkové místo na pozici „administrativní pracovnice – účetní“. Ochota všech v týmu 

byla nepopsatelná. Přála bych všem ostatním maminkám, které potřebují získat trochu sebevědomí (jak 

v běžném životě, tak i v pracovním), aby měli také příležitost být součástí tohoto projektu. 

 

Magdaléna H. 

Velmi si vážím příležitosti, kterou jsem v rámci tréninkového pracovního místa dostala. Po 3 letech 

strávené na rodičovské dovolené bylo mé sebevědomí velmi nízké a pracovní návyky téměř zanikly. 

Díky praxi jsem nabyla ztracené sebevědomí a rozšířila si obzory, díky účasti na odborných 

přednáškách, které MC Andílci pořádalo. I v době stavu nouze v ČR (koronavirus) jsem dostala 

příležitost pracovat online z domova. Mohla jsem si tak vyzkoušet tuto formu zaměstnání a její výhody 

(skloubení práce s péčí o syna). V MC Andílci jsem dostala příležitost vést samostatně program pro děti 

s maminkami (vymýšlení vyrábění a cvičení). Díky této praxi jsem si uvědomila, že se nemusím obávat 

ukončení rodičovské dovolené, a s tím spojené hledání nové pracovní příležitosti. Výrazně se tím 

zlepšila situace v celé rodině, partner si původně nepřál, abych se vrátila do práce, argumentoval nutností 

péče o děti, snažil se mě sociálně izolovat, postupně i díky další odborné pomoci jsem se dostala z 

osobní, finanční i partnerské krize. 
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Radmila K. 

Třebíčské centrum jsem začala navštěvovat jako maminka na rodičovské dovolené se svým synem, tam 

jsem se zúčastnila edukačních seminářů pro rodiče a také jsem se dozvěděla o možnosti absolvovat 

motivačně orientační program. Tuto možnost jsem využila, protože jsem v té době byla na RD a chtěla 

jsem se vrátit brzy do práce, ale měla jsem strach, jak to se synem, který byl na mě hodně fixovaný, 

zvládnu. Během tohoto programu jsme měla možnost setkat se se zajímavými lektory a dozvědět se 

nové věci. Také jsem pracovala na svém sebevědomí, hodně mi pomohlo si také uvědomit, jaké mám 

kompetence a které dovednosti si potřebuji posílit. Po absolvování programu jsem měla možnost 

pracovat 4 měsíce v Třebíčském centru v rámci tréninkového místa a pak jsem tam i pokračovala – práce 

mě velmi bavila a naplňovala, jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost dostala – celkově mi to v rodinném 

životě i v tom pracovním moc pomohlo. 
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Postřehy z dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu 
 

Pro dokreslení zde zařazujeme i výsledky, které nebyly přímo předmětem projektu, respektive výzvy, 

v rámci níž byl projekt předkládán. 

 

 

D.1. Dosažené přínosy v zaměstnanosti účastníků 

InPc: Část naší CS již při vstupu do projektu zaměstnání měla, některé osoby během realizace projektu, 

ale odešly na mateřskou dovolenou. Tyto osoby tedy neřešily získání nového pracovního místa, ale 

řešily udržení stávající pracovní pozice. Velmi často cílová skupina řešila osobní krizi, vzdělávání, 

přístup k veřejným službám tak, aby předešla propadu a sociálnímu vyloučení.  

TC: Hlavní cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, i v tomto projektu byly hlavní CS rodiče (ženy) 

pečující o malé děti, z toho zhruba z poloviny se jednalo o maminky na mateřské/rodičovské dovolené 

(z toho z části na vícenásobné). Velká část tak řešila návrat na trh práce, ať už se jednalo o možný návrat 

do původního zaměstnání nebo hledání nového uplatnění. Přitom, ale část CS, kterou tvořily zaměstnané 

osoby, řešila finanční a/ nebo sociální krizi. Z pohledu zaměstnanosti byl tedy projekt přínosný, protože 

pomohl části CS buď najít nové místo / uplatnění, nebo připravit se na návrat do původního zaměstnání, 

včetně sladění práce a pečujících povinností. 

 

Získali někteří nezaměstnaní účastníci díky projektu práci? 

Ano 

Jaký typ pracovního místa nezaměstnaní účastníci získali? 

Tam, kde bylo možné tento výsledek sledovat, jsme zaznamenali uplatnění ve všech 3 formách, tedy na 

nedotovaném i dotovaném místě i zahájení vlastního podnikání. 

 

Jaký typ nedotovaných pracovních míst účastníci projektu získali? Uveďte u každé kategorie 

přesný (nebo alespoň přibližný) počet osob, kterým bylo v rámci vašeho projektu místo 

zprostředkováno.  

-  u podnikatelského subjektu - celkem 14 

- u neziskového subjektu  - celkem 11 

(Čtyři osoby byly dále zaměstnány v InPc ) 

- u veřejného subjektu (včetně příspěvkových organizací) - celkem 9 

 

Jaký typ dotovaných pracovních míst účastníci projektu získali? Uveďte u každé kategorie přesný 

(nebo alespoň přibližný) počet osob, pro které bylo v rámci vašeho projektu místo vytvořeno či 

zprostředkováno.  

InPc: Čtyři osoby byly zaměstnány na tréninkové pracovní místo po dobu alespoň 4 měsíců v průměru 

na 0,4 úvazek.  

Jedna osoba CS v projektu byla zaměstnána u InPc a placena společností PVB na pozici administrativní 

pracovnice. I po absolvování mnoha aktivit projektu CÍL a mnoha hodin poradenství a po pracovní 

zkušenosti v InPc se nepodařilo tuto osobu dlouhodobě zařadit do pracovního procesu; stále u ní 

přetrvávají okolnosti, díky nimž je tzv. „nezaměstnatelná“.  

TC: Tři osoby byly zaměstnány na tréninkové pracovní místo. Na základě tohoto tréninkového místa 

jedna osoba zůstala i po skončení tréninkového místa zaměstnaná v Třebíčském centru a následně začala 

pracovat v Oblastní charitě Třebíč. Další účastnice si po skončení tréninkového místa založila vlastní 

živnost a začala podnikat v oblasti péče o děti. 
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Uveďte přesný (nebo alespoň přibližný) počet účastníků, kteří díky projektu zahájili vlastní 

podnikání.  

Za celý projekt: 6 

 

Začali účastníci díky projektu využívat ve významnějším rozsahu flexibilních forem organizace 

práce (částečné úvazky atd.)? 

Ano 

 

Jaký typ flexibilních forem organizace práce začali účastníci díky projektu využívat? Uveďte u 

každé kategorie přesný (nebo alespoň přibližný) počet osob. 

- volná nebo pružná (klouzavá) pracovní doba: celkem 26 

- práce z domova: celkem: 9  

- částečné úvazky, stlačený pracovní týden: 33 

 

D.2. Dosažené přínosy ve změně postojů a motivaci účastníků  

 

Změnily se díky projektu postoje a motivace některých účastníků? 

Ano 

 

14.1. Které z níže uvedených změn v postojích a motivaci účastníků byly (z Vašeho pohledu) v 

projektu nejvýznamnější? 

- zvýšení motivace k zapojení na trh práce  

- zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání  

- obnovení pracovních návyků 

- lepší orientace na trhu práce 

- zvýšení sebevědomí 

- zvýšení samostatnosti (bydlení atd.) 

- zvýšení schopnosti či vůle samostatně řešit nepříznivé sociální situace, včetně domácího násilí 

- jiná změna: zvýšení finanční a zdravotní gramotnosti 

 

D.3. Dosažené přínosy u žen a mužů 

Jak váš projekt pracoval s muži a ženami? Dle potřeby upřesněte.  

- Aktivity našeho projektu byly určeny pro obě pohlaví, ale účastnily se ho výhradně či téměř výhradně 

ženy. 

  

Jakým způsobem byl ve vašem projektu zahrnut princip rovnosti žen a mužů?  

- Možné nerovnosti v přístupu k projektovým aktivitám či v jejich dopadu na ženy a muže jsme 

monitorovali, ale žádná zvláštní opatření jsme nepřijali.  

V rámci realizace projektu jsme zajistili, aby se všechny informace dostaly ke všem cílovým skupinám 

bez rozdílu pohlaví, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, či sexuální 

orientace. Informace byly dostatečně srozumitelné a zpracované s ohledem právě na tyto cílové skupiny. 

Komunikace s nimi tak byla genderově citlivá. V organizacích naplňujeme tak opatření rovnoprávnosti, 

daná v našem právním státě Ústavou a dle principu subsidiarity jej aplikujeme. 
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E. PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY 

 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás nejvíce problematické? 

- řízení, monitorování, administrace a reportování průběhu projektu 

Uvedené samo o sobě problém nebyl, případné technické problémy byly marginální / řešitelné; bylo by 

ale velmi užitečné, kdyby projekty obdobného rozsahu mohly do PN zařadit finanční řízení / řízení 

projektu tak, aby mohla být vyčleněna osoba o adekvátním (částečném) úvazku. Pro efektivnější řízení 

vč. online komunikace a zabezpečeného sdílení dokumentů, vnitřní monitoring, evaluaci by  pomohly  

sofistikovanější online nástroje, a tedy  i placené služby, což bylo nad možnosti projektu / partnerů, ale 

snažili jsme se maximálně využívat toho, co je alespoň v základě k dispozici. 

 

- snaha o zajištění udržitelnosti dosažených přínosů – projekt nemá bezprostředně návaznost, byť 

alespoň dílčí projekty předkládáme. Značná část cílové skupiny tak zůstává bez možnosti kontinuální 

práce, která by měla být v případě osob v komplikované životní situaci dlouhodobá. 

 

- jiná část: Vyhlášení nouzového stavu, technická vybavenost a dovednosti pracovníků při nutnosti 

komunikovat online v době nouzového stavu – nutné zaškolení a pořízení vhodných aplikací (zoom, 

google meet, hangouts) 

 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?  

- jiné faktory: Vyhlášení nouzového stavu na jaře 2020 – některé aktivity jsme přesouvali na období, 

které jsme měli věnovat závěrečné evaluaci a ukončování projektu. Navýšil se v té době zájem o 

psychologické a sociálně-právní poradenství i potřeba finančního poradenství a poradenství v oblasti 

zdravotní gramotnosti. Projekt jsme nicméně uzavřeli v původně plánovaném termínu, jen jsme i s 

ohledem na přetrvávající krizovou situaci (další nouzový stav), která samozřejmě omezovala i klíčové 

pracovníky všech partnerů, požádali o posun termínu odevzdání závěrečné zprávy. 

 

Máte nějaké konkrétní doporučení pro řídicí orgán k nastavení budoucích výzev (ohledně toho, 

co se v projektech nejvíce osvědčuje a co naopak by se mělo změnit)? 

S ohledem na typ cílové skupiny a komplex aktivit se osvědčil dlouhodobější rámec (tedy délka trvání 

projektu 3 roky), ale chybí návaznost (i s ohledem na omezené / navazující zdroje financování). U osob 

byť jen ohrožených sociálním vyloučením nelze počítat i jen s dílčím spolufinancováním služeb. Aktivit 

se naopak často mohly zúčastňovat jen proto, že jim byla poskytnuta další pomoc formou přímé podpory 

(typicky hlídání dětí / příspěvek na péči, případně příspěvek na cestovné). Doporučení: zachovat až 36 

měsíců pro realizaci a ideálně návaznost obdobných výzev. 

 

Pro projekty většího rozsahu zvážit rozšíření přímých nákladů alespoň o řízení projektu / finanční řízení. 

 

F. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

 

Ohodnoťte, do jaké míry byl vyřešen problém či naplněn záměr, na který se váš projekt soustředil. 

Škála: 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 :  - zcela - 10 

 

G. DOBRÁ PRAXE (PROJEKTY S PŘÍMOU PRACÍ S CS ZAHRNUJÍCÍ KLIENTY 

SLUŽEB) 

Využili jste v rámci projektu nějaký nový či neobvyklý způsob práce s cílovou skupinou? Pokud 

ano, uveďte jaký a popište, do jaké míry se osvědčil. 

Ano 
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InPc: ON-LINE poradenství. Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s COVID 19 jsme tento 

způsob komunikace s CS vnímali jako pozitivní a uplatnitelný pro další projekty v běžném režimu.  

TC: rovněž online komunikace spojená s potřebou zaškolení a hlavně budování důvěry a motivace a 

odbourání strachu či obav spojené s používáním prvků moderních technologií – pro některé osoby z řad 

CS to byl zpočátku velký problém. 

 

Které z běžných způsobů práce s cílovými skupinami přinesly v rámci vašeho projektu nejlepší 

výsledky? Prosím popište. 

InPc:  Osobní kontakt a navázání důvěry. Přátelská atmosféra. 

TC: Bezpečné prostředí, znalost pracovníků TC a jejich poradců jako základ důvěry. Možnost výběrů 

poradců a lektorů podle potřeb CS, možnost široké volby témat s možnou návazností dle potřeby a volba 

délky poradenství (dlouhodobý projekt). Dále neformální prostředí a také zejména možnost zajištění 

hlídání dětí během aktivit. 

 

H. DOBRÁ PRAXE (PROJEKTY BEZ PŘÍMÉ PRÁCE S CS ZAHRNUJÍCÍ KLIENTY 

SLUŽEB) 

Využili jste v rámci projektu nějaký nový či neobvyklý způsob práce? Pokud ano, uveďte jaký a 

po 

pište, do jaké míry se osvědčil. 

Ano 

 

Konec realizace projektu do velké míry ovlivnil nástup krizové situace a nouzový stav spojený 

s epidemiologickou situací. Všichni (nejen CS) jsme museli čelit novým výzvám, začít pracovat a 

přemýšlet jinak, oblevila se nová témata poradenství, nové intenzivní potřeby CS, ale i pracovníků 

Třebíčského centra. Sami poradci a lektoři se museli naučit se v nové situaci rychle a flexibilně reagovat, 

změnit přístup i možnosti komunikace, využívat více moderních technologií. Osoby z řad CS – zejména 

ženy - byly velmi často vyděšené, vyjadřovaly obavy o budoucnost, bylo nutné komunikovat s nimi 

velmi empaticky a často se stávalo, že před samotným poradenstvím bylo nutné tyto CS uklidnit a 

namotivovat k pozitivnějšímu myšlení. Tato situace ukázala, že nic není stabilní, cokoliv se může 

kdykoliv změnit a je nutné skutečně pracovat na „klidu a vyrovnanosti“, což zajistí, že i obtížné a 

nepředvídatelné situace se dají zvládnout. A to platí samozřejmě hlavně pro CS, ale i pro samotné 

pracovníky organizací, které tyto aktivity realizují. Na jisté dávky nejistoty jsme byli zvyklí, ale umět si 

zvyknout na turbulentní změny, masivní masáž ze strany médií i sociálních sítí, hledání nezávislých 

zdrojů informací, apod. – to jsou hlavní výzvy, které do budoucna vnímáme a které si s ukončením 

projektu uvědomujeme. 
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Shrnutí 
 

 

Při jen prostém srovnání plánovaných výstupů je zřejmé, že projekt stanovený „plán“ naplnil, a to ve 

všech závazných tvrdých ukazatelích; aktivitami prošlo více osob, než jsme předpokládali, přičemž 

hodnoty nebyly na vstupu záměrně stanoveny „při zemi“, ale vycházely z průměru předchozích projektů, 

respektive z obvyklého objemu zájmu o obdobné aktivity u jednotlivých partnerů a ze zkušeností z práce 

s pečujícími osobami a osobami ohroženými sociálním vyloučením / obtížně zaměstnatelnými.  

 

Jedinou výjimku tvořil indikátor 60000, kdy původně stanovená hodnota 40 osob byla před podpisem 

rozhodnutí zvýšena na 80 a na konci projektu překročena na celkových 116 osob čerpající vyšší než 

bagatelní podporu. Důvodem stanovení nižší hodnoty byla především obava, že vzhledem k cílové 

skupině a její „pečovatelské zátěži“ bude docházet k častějšímu přerušení účasti na aktivitách, a tedy 

nepřekročení 40 hodin podpory, přičemž zapojení dalších osob je zatíženo stejným rizikem. Dále jsme 

si byli vědomi toho, že cílová skupina bude ve většině případů potřebovat dlouhodobou, intenzivní a 

individuální péči, aby se dostavily potřebné výsledky. Předpoklad dlouhodobé péče se naprosto potvrdil 

(řada klientek využívala služeb i déle než rok), nicméně dostatečná délka projektu umožňovala takovou 

podporu poskytnout.  

 

Dále velmi pomohly nástroje Přímé podpory 

(zejm. příspěvky na hlídání / péči, zajištění 

hlídání dětí) a značná flexibilita realizačního 

týmu co do uzpůsobení aktivit projektu / 

služeb, a to nejen v měsících pandemie 

covid-19, kdy musely být zapojeny např. i 

online nástroje. V tomto ohledu také 

oceňujeme flexibilitu a vstřícnost na straně 

řídícího orgánu, díky čemuž bylo možné 

rychle reagovat na měnící se potřeby 

cílových skupin a posilovat tu kterou složku 

aktivit pomocí přesunů v rozpočtu – což byly 

z naší strany dominantní důvody žádostí o 

změny (z 10 žádostí o změnu celých 8 se 

týkalo přesunů v rozpočtu, zbývající se 

týkaly posunu zahájení projektu a změny 

statutárního orgánu na straně partnera). 

 

Pokud zrekapitulujeme podstatné okolnosti, které přispěly k naplnění projektového plánu, patří 

mezi ně bezpochyby – optimální délka projektu (3 roky), nástroje přímé podpory cílových skupin (zejm. 

hlídání dětí / příspěvek na hlídání), flexibilita realizačního týmu a schopnost přizpůsobit služby 

aktuálním potřebám cílových skupin i flexibilita a vstřícnost programu / řídícího orgánu co do 

promptního řešení potřebných změn. 

 

Samozřejmě k úspěchu dále významně přispělo i nastavení aktivit, které vycházely z předchozích i 

dlouhodobých zkušeností partnerů (např. kombinaci motivačně – orientačních programů s komplexním 

individuálním poradenstvím jsme si ověřili na sérii projektů realizovaných od IS Equal od roku 2005), 

přístup partnerských organizací k cílové skupině, a tedy i praktická zkušenost s cílovou skupinou co do 

Indikátor Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

60000  Celkový počet 

účastníků 

přesahující 40 

hodin 

podpory 

80 116 

67010 Využívání 

podpořených 

služeb (ostatní 

osoby z CS 

s podporou do 

40 hodin) 

130 273 

 

Předpoklad: Zapojení minimálně 170 osob. 

Skutečnost:  389 osob, které získaly nějakou formu 

podpory a byly s nimi uzavřeny dohody o vstupu do 

projektu. 

 



 

Stránka 55 z 57 

jejích reálných potřeb. Stejně tak důležitou se ukázala i důvěra, které se partnerské organizace u cílové 

skupiny již nějakou dobu těší. Především tyto okolnosti přispěly k tomu, že nebyl problém získat 

účastníky projektu do aktivit. A samozřejmě, přínosné a pro cílovou skupinu nakonec i zajímavé aktivity 

přispěly i k těm měkkým výsledkům či dopadům – tedy ke zlepšení situace cílové skupiny. 

 

Zpětná vazba od cílové skupiny je celkově velmi pozitivní, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že 

„vyřešení situace“ není jednorázovým aktem, ale někdy i dlouhodobým procesem, a tedy by bylo 

zapotřebí sledovat dopady na účastníky projektu delší dobu po skončení projektu, což není úplně reálné.  

 

V některých případech víme, že se účastnicím podařilo získat či udržet zaměstnání, což mimochodem 

nebylo primárním cílem výzvy, ale podařilo se to; v řadě případů byly vyřešeny akutní problémy či 

nastartovány změny u cílové skupiny potřebné k jejich aktivnímu řešení (zlepšení jsme registrovali až u 

90% účastníků). Nalezení pracovního uplatnění u dobrých zaměstnavatelů umožnilo propojení a 

spolupráce více organizací. Oba partneři projektu provozují služby typu Family Point a mikrojesle a 

spolupracují s celou řadou dalších organizací, díky tomu mají širší povědomí o kvalitních pracovních 

příležitostech.  

 

S některými účastnicemi jsou partneři i nadále v kontaktu: Informační a poradenské centrum se 

snaží získat navazující projekty na dílčí aktivity, které jsou aktuálně i s ohledem na epidemii covid-19 

nejvyhledávanější (typicky poradenství). Třebíčské centrum mapuje i nadále potřeby této cílové skupiny 

a na základě svých zjištění o situaci na trhu práce a potřeb cílové skupiny se stále snaží zůstat zde pro 

ně, a to například novým malým projektem KoPec, a zároveň rozšiřovat své služby podle jejich potřeb, 

například již zmíněným projektem Mikrojeslí. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Závěrem pro dokreslení přikládáme několik dílčích (doplňujících) postřehů: 

 

Co se nám také osvědčilo 

 

- realizace aktivit na různých místech Kraje Vysočina včetně menších obcí; 

- osvědčily se dobré vztahy a kontakty s organizacemi poskytujícími služby pro rodiny 

- při edukativních seminářích se nejlépe osvědčil osobní kontakt a osobní představení projektu 

ideálně v prostředí, které je pro cílovou skupinu známé, bezpečné a přátelské; 

- kupodivu i u naší cílové skupiny velmi dobře funguje komunikace přes sociální sítě.  

 

Co se nám příliš neosvědčilo 

- inzerce v novinách; 

- ani letáky neslavily velký úspěch - nejvíce klientů se totiž na nás obrátilo o pomoc na základě 

osobního představení v jejich známém prostředí nebo na doporučení. 
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Co nás (nemile) překvapilo: 

- Díky aktivitám v projektu na sobě začala cílová skupina pracovat a zlepšila svojí životní situaci 

(nalezla si práci, vyřídila si příspěvky atd., odešla od násilného partnera) – což je skvělé. Ale 

následná vlna epidemie covid-19 zase hodně věcí poměrně rychle změnila. Samoživitelky přišly 

o úvazky - DPP, DPČ. Bylo by dobré v budoucích programech myslet i na to, že se podobná 

krizová situace může opakovat. Potvrdilo se, že je práce s touto cílovou v podstatě velmi 

dlouhodobá. Jen se člověk nějak sebere a ukotví, je tady pandemie a padá znovu na dno. Takže 

by bylo užitečné zvážit zařazení „krizového / záložního rozpočtu“, který by umožnil projekt 

prodloužit a prodloužení v nějakém rozsahu i zafinancovat (např. vybrané nejnutnější aktivity 

typu poradenství). U této cílové skupiny totiž trvá poměrně dlouho, než se získá její důvěra, 

začne spolupracovat a pracovat sama na sobě tak, aby začaly být viditelné výsledky  

 

Chcete do projektu s vyšším předpokládaným zapojením žen zapojit i muže? 

- pro příští podobné projekty by bylo vhodné zvážit např. semináře pouze pro muže v oblasti 

osobního rozvoje a zdravého životního stylu tak, aby byl prostor na navázání důvěry a následně 

bylo možné poskytnout širší cílenou pomoc v poradnách. 

- aktivity zaměřené na sebepoznání a rozvoj by byly vhodné i pro muže; pro příští podobný 

projekt se jeví jako vhodné zařadit absolvování takové aktivity v páru: společná práce, naučení 

se technik pro zklidnění mysli a poznání se lépe navzájem by pomohlo k upevnění rodin. 

 

Co by se dalo udělat líp – doporučení administrativní povahy 

- rozhodně zavedení on-line evaluace a přes sofistikovanější nástroje, než máme aktuálně jako 

partneři k dispozici; to se ostatně týká i dalších (zabezpečených) online služeb potřebných pro 

řízení / koordinaci vzdálených týmů; 

- s ohledem na krizovou situaci kolem epidemie a nutná související opatření se ukázala potřeba 

lepšího technického vybavení a i dovedností; 

- pro cílovou skupinu pak umožnit paušální cestovné (oproti proplácení jednotlivých jízdenek)  
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