SOUHRNNÉ INFORMACE
Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

Stručné informace o projektu:
Zahájení projektu dne : 1.12.2014
Ukončení projektu dne : 31.10.2015
Klíčové aktivity:
1. JOB CLUB
2. Rekvalifikační kurzy
- Zahradní návrhář
- Sportovní masáže
- Základy obsluhy osobního počítače
3. English is Easy

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo umožnit rodičům pečujícím o malé děti
návrat na pracovní trh. Cíle projektu jsme se snažili dosáhnout
prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na znevýhodněnou
cílovou skupinu, které zlepší jejich pozici na pracovním trhu díky
dalšímu vzdělávání.
- Bylo dosaženo celkových monitorovacích ukazatelů.
- Klíčové aktivity byly zrealizovány dle plánů.

Plánované monitorovací ukazatelé:
- počet podpořených osob
- počet úspěšně podpořených osob

50
40

- počet absolventů, kteří kurz nedokončí

10

Dosažené monitorovací ukazatelé:
- počet podpořených osob

60

- počet úspěšných absolventů

43

- počet absolventů, kteří nedokončili žádný kurz

17

JOB club
Plánované ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupí do kurzu

15

- počet úspěšných absolventů

12

- počet absolventů, kteří kurz nedokončí

3

Dosažené ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupili do kurzu:

20

- počet úspěšných absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku:

14

- počet absolventů, kteří kurz nedokončili :

6

Kurz „Zahradní návrhář“
Plánované ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupí do kurzu:

8

- počet úspěšných absolventů:

6

- počet absolventů, kteří kurz nedokončí:

2

Dosažené ukazatelé
- počet účastníků, kteří vstoupili do kurzu:

11

- počet úspěšných absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku:

8

- počet absolventů, kteří kurz nedokončili :

3

Kurz „Sportovní masáže“
Plánované ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupí do kurzu:

8

- počet úspěšných absolventů:

6

- počet absolventů, kteří kurz nedokončí:

2

Dosažené ukazatelé
- počet účastníků, kteří vstoupili do kurzu:

10

- počet úspěšných absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku:

6

- počet absolventů, kteří kurz nedokončili :

4

Kurz „Základy obsluhy osobního počítače“
Plánované ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupí do kurzu:

20

- počet úspěšných absolventů:

15

- počet absolventů, kteří kurz nedokončí:

5

Dosažené ukazatelé
- počet účastníků, kteří vstoupili do kurzu:

28

- počet úspěšných absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku:

16

- počet absolventů, kteří kurz nedokončili :

12

Výuka anglického jazyka – „English is easy“
Plánované ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupí do kurzu:
- počet úspěšných absolventů:
- počet absolventů, kteří kurz nedokončí:

30
22
8

Dosažené ukazatelé:
- počet účastníků , kteří vstoupili do kurzu:
- počet úspěšných absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku:
- počet absolventů, kteří kurz nedokončili :

39
26
13

JOB club:
Počet realizovaných kurzů – plánované hodnoty:
- 3 kurzy po 60 hodinách
Počet realizovaných kurzů – reálné hodnoty:
- Job Club:

4

Kurz „Zahradní návrhář“
Počet realizovaných kurzů – plánované hodnoty:
- 2 kurzy po 312 hodinách

Počet realizovaných kurzů – reálné hodnoty:
- Zahradní návrhář:

2

Kurz „Sportovní masáže“
Počet realizovaných kurzů – plánované hodnoty:
- 2 kurzy po 160 hodinách

Počet realizovaných kurzů – reálné hodnoty:
- Sportovní masáže:

2

Kurz „Základy obsluhy osobního počítače“
Počet realizovaných kurzů – plánované hodnoty:
- 4 kurzy po 45 hodinách

Počet realizovaných kurzů – reálné hodnoty:
- Základy obsluhy osobního počítače:

5

Výuka anglického jazyka – „English is easy“
Počet realizovaných kurzů – plánované hodnoty:
- 6 kurzů po třech měsících
Počet realizovaných kurzů – reálné hodnoty:
- English is Easy pro začátečníky:
- English is Easy pro mírně pokročilé:
- English is Easy pro středně pokročilé:
- English is Easy pro pokročilé:

1
2
2
1

Celkem kurzů:

6

Realizace projektu:
1. Klíčová aktivita Job Club
V průběhu projektu jsme zrealizovali 4 kurzy osobnostního rozvoje
Job Club. Oproti původnímu plánu byl otevřen 1 kurz navíc a to z
důvodu velkého zájmu cílové skupiny.
Klíčovou aktivitou KA 01 JOB Club prošlo 20 účastníků projektu, z
toho pouze 5 řadíme do podpořených osob, ostatní ůčastníci
projektu jsou primárně započítáváni do klíčových aktivit KA 02
Rekvalifikační kurzy a KA 03 English is Easy.
14 účastníků
projektu napsalo v této klíčové aktivitě závěrečný test, z toho 6
účastníků řadíme do úspěšně podpořených osob. 6 účastníků
projektu kurz vůbec nedokončilo.

Realizace projektu:
2. Klíčová aktivita „Zahradní návrhář“
Tento kurz byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako kurz
rekvalifikační.
V průběhu projektu jsme zrealizovali 2 kurzy zaměřené na zahradní design.
Klíčovou aktivitou KA 02 “Zahradní návrhář” prošlo 11 účastníků projektu, které
řadíme do podpořených osob. 8 účastníků projektu napsalo v této klíčové aktivitě
závěrečný test. Těchto 8 účastníků projektu řadíme do úspěšně podpořených osob. 3
účastníci projektu kurz vůbec nedokončili.
Dne 26. 6. 2015 proběhly rekvalifikační zkoušky kurzu, na které se přihlásilo 6
účastníků projektu. Rekvalifikační zkouška se skládala z písemné části (test, hodnocení
úspěšnosti min. 80%), praktické části (ústní zkouška, hodnocení úspěšnosti min. 80%) a
obhajoby zadané práce. Osvědčení o rekvalifikaci na základě vykonané zkoušky získali
2 účastníci projektu.

Realizace projektu:
2. Klíčová aktivita „Sportovní masáže“
Tento kurz byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako
kurz rekvalifikační. Absolvování tohoto kurzu je nezbytné pro vydání
živnostenského listu.
V průběhu projektu jsme zrealizovali 2 kurzy.
Klíčovou aktivitou KA 02 “Sportovní masáže” prošlo 10 účastníků projektu, z toho
9 řadíme do podpořených osob. 6 účastníků projektu napsalo v této klíčové
aktivitě závěrečný test. Těchto 6 účastníků projektu řadíme do úspěšně
podpořených osob. 4 účastníci projektu kurz vůbec nedokončili.
V průběhu trvání projektu proběhly rekvalifikační zkoušky kurzu, kdy Osvědčení
o získání profesní kvalifikace získalo 6 účastníků projektu.

Realizace projektu:
2. Klíčová aktivita „Základy obsluhy osobního počítače“
Tento kurz byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako
kurz rekvalifikační.
V průběhu projektu jsme zrealizovali 5 kurzů zaměřených na základy obsluhy
osobního počítače. Oproti původnímu plánu byl otevřen 1 kurz navíc. O kurz
Základy osobního počítače byl druhý největší zájem ze strany cílové skupiny.
Klíčovou aktivitou KA 02 “Základy obsluhy osobního počítače” prošlo 28
účastníků projektu, z toho pouze 5 řadíme do podpořených osob, ostatní ůčastníci
projektu jsou primárně započítáváni do těch klíčových aktivit, kam se přihlásili
poprvé. 16 účastníků projektu napsalo v této klíčové aktivitě závěrečný test, z
toho 3 účastníků řadíme do úspěšně podpořených osob. 12 účastníků projektu
kurz vůbec nedokončilo.

Realizace projektu:
3. Klíčová aktivita „English is Easy “
O tuto klíčovou aktivitu byl největší zájem ze strany cílové skupiny.
V průběhu projektu jsme zrealizovali 6 kurzů angličtiny na všech
úrovních – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí. Z
dosažených ukazatelů vyplývá, že největší zájem byl o kurz pro mírně
pokročilé (2 kurzy) a středně pokročilé (2 kurzy).
Klíčovou aktivitou KA 03 prošlo 39 účastníků projektu, z toho 30 řadíme
do podpořených osob. 26 účastníků projektu napsalo v této klíčové
aktivitě závěrečný test, z toho 20 účastníků řadíme do úspěšně
podpořených osob. 13 účastníků projektu kurz vůbec nedokončilo.

Problémy při realizaci:
- Cílová skupina rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, či samoživitelé s dětmi
do 15 let je velmi riziková a to zvláště v období prázdnin, kdy mají děti volno,
jezdí se na rodinné dovolené či mateřské školy fungují na částečný provoz.
- Časté nemoci dětí
- Docházka cílové skupiny
Odstranění problémů:
- Úprava prázdninového konání některých kurzů na základě žádosti cílové
skupiny (zintenzivnění kurzů, prázdninová přestávka).
- Posunutí a prodloužení kurzů
- Problémy s docházkou jsme vyřešili systémem centrálních omluv na jednu
emailovou adresu a to min. 24 hodin před zahájením hodiny. Dále jsme po dohodě
s lektory zavedli individuální přístup v případě závažných rodinných problémů
účastníků.

Publicita projektu:
- Webové stránky projektu www.sambala.eu
Webové stránky projektu byly spuštěny 28. 8. 2013
- Náborový leták pro nábor cílové skupiny
- Inzerce týdeníku Naše Praha 4.

Při propagaci projektu byla dodržována pravidla pro publicitu
uvedená v Projektové příručce OPPA.

Webové stránky projektu:
- www.sambala.eu
Webové stránky byly spuštěny 28. 8. 2013.

Udržitelnost projektu:
Zaměření projektu na udržitelný rozvoj bylo realizováno přímo v
klíčové aktivitě KA 02 – Zahradní návrhář.
Celý kurz byl zaměřen na podporu environmentálního vzdělávání,
zachování biodiverzity a podpora biodiverzity.
Účastníci kurzu se vzdělávali v možnostech kombinací vhodných
druhů rostlin pro vytváření udržitelných zahrad a získali znalosti o
původních rostlinách ČR a cestách vedoucích k jejich záchraně.
V rámci všech klíčových aktivit probíhalo třídění odpadu a
používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů.

Horizontální témata:
Projekt byl přímo zaměřen na rovné příležitosti a odstranění diskriminace rodičů s dětmi na
trhu práce.
Všechny klíčové aktivity zvyšovali kvalifikaci a vzdělání rodičů na mateřské/rodičovské
dovolené a rodičů samoživitelů s dětmi do 15-ti let.
Znalost angličtiny je na trhu práce nezbytností – otevřeli jsme všechny úrovně angličtiny.
Na základě kurzu Zahradní návrhář si cílová skupina může zřídit živnostenský list = zvýšení
kvalifikace a možnosti uspění na trhu práce.
Na základě kurzu Základy obsluhy osobního počítače se cílová skupina seznámila s vývojem
výpočetní techniky a naučila se základy práce s PC.
V rámci kurzu Sportovní masáže si cílová skupina mohla udělat Rekvalifikaci v oboru
masérství a zřídit si živnostenský list.
V rámci Job Clubu se cílová skupina naučila rozvíjet komunikaci s možným zaměstnavatelem,
zpracovávat životopisy, základní sociální gramotnost při žádostech o zaměstnání a v
neposlední řadě základní počítačovou gramotnost.

KONTAKTY:

Příjemce projektu:

Shambala o.s.
V Olšinách 744/130
100 00 Praha 10 – Strašnice

Tel.:

+420 731 054 773

Email:

sambala@sambala.eu

