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ZPRÁVA O REALIZACI 3  
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Registra ční číslo projektu  CZ.1.04/3.1.03/45.00009 
Název projektu  Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra 

sociálních služeb Poruba 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Název příjemce  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková 

organizace 
IČ 71216642 
Statutární zástupce (oprávn ěná 
osoba): jméno, p říjmení, funkce 

Jiřina Foldynová, DiS., ředitelka 

 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
Číslo klí čové aktivity  01 
Název klí čové akti vity  Činnost realizačního týmu 
Období realizace klí čové aktivity  01/06/2011 – 30/11/2011 
I v tomto monitorovacím období pracoval realizační tým ve složení: projektová manažerka Mgr. Věra 
Pištěková, finanční manažerka: Ing. Martina Nováková. Členky realizačního týmu své týmové role 
vykonávaly na základě uzavření dohody o pracovní činnosti. V měsíci červnu byla připravena 3. 
monitorovací zpráva s žádostí o platbu. V celém monitorovacím období byl kontrolován průběh 
projektu v souladu s harmonogramem realizace a čerpání financí v souladu s rozpočtem projektu.  
Číslo klí čové aktivity  03 
Název klí čové aktivity  Příprava a organizace vzdělávání 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2011 – 30/11/2011 

V tomto monitorovacím období se uskutečnily 2 běhy kurzů pro pracovníky v sociálních službách a 2 
kurzy pro sociální pracovníky. Témata těchto kurzů byla aktualizována podle zájmu zaměstnanců. 
Reagovala na momentální potřeby pracovníků. Ve spolupráci se vzdělávací agenturou byla 
stanovena témata a termíny vzdělávání. Podle aktuálních potřeb byly uzavřeny dodatky ke smlouvě 
se vzdělavatelem. 
Číslo klí čové aktivity  04 
Název klí čové aktivity  Publicita 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2011 – 30/06/2011, 01/11/2011 – 30/11/2011 

V tomto monitorovacím období byly zakoupeny nové propagační předměty (diáře), které obdrželi 
všichni zaměstnanci, kteří se na projektu jakkoli podílejí. Na internetových stránkách organizace byla 
uveřejněna průběžná zpráva o realizaci projektu.  
Na všech dokumentech, které se projektu týkají, jsou umístěna loga v souladu s platným Manuálem 
pro publicitu OP LZZ. Místnosti, ve kterých probíhá vzdělávání, jsou rovněž označeny logy v souladu 
s pravidly publicity. Předměty, zakoupené v rámci projektu byly rovněž označeny samolepkami 
s potřebnými logy. 
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Číslo klí čové aktivity  05  
Název klí čové aktivity  Vlastní vzdělávání 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2011 – 31/06/2011, 01/09/2011 – 30/11/2011 

Pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách ve druhém pololetí roku 2011 byla v souladu 
s potřebami zaměstnanců stanovena tato témata: 

1. Podpora aktivního stárnutí; 
2. Sebeřízení a seberealizace. 

První kurz se uskutečnil v DPS Astra, druhý v DPS Průběžná.  
Sociální pracovníci absolvovali tato kurzy: 

1. Komunikace – podřízená a nadřízený a opačně (úvod do problematiky) 
2. Motivace I  

Studijní materiály vytvořené vzdělavatelem obdrželi všichni účastníci vzdělávání. 
Průběh všech kurzů byl přizpůsoben účastníkům. Lektoři využívali podnětů účastníků vzdělávání, 
reagovali na jejich otázky, výklad jim přizpůsobili. 
Každý kurz byl ukončen vědomostním testem a zpětnou vazbou, kde účastníci hodnotili přínos 
vzdělávání pro vlastní práci. Všechny kurzy byly opět hodnoceny velmi dobře po obsahové stránce i 
vzhledem k lektorům a jejich přístupu. 
Zpětnou vazbu, ve které hodnotili průběh vzdělávání ze svého pohledu, poskytli i lektoři všech kurzů. 
Všem úspěšným účastníkům kurzů bylo předáno osvědčení o absolvování vzdělávání. 
Číslo klí čové aktivity  06 
Název klí čové aktivity  Monitorování projektu 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2011 – 30/06/2011, 01/09/2011 – 30/09/2011 

Účastníci vzdělávání vyplnili na závěr každého kurzu dotazníky, které ukázaly míru spokojenosti 
s přednášeným tématem, srozumitelnost výkladu, využití informací pro jejich práci. Zpětnovazebný 
dotazník vyplnily i lektorky kurzů. Vyplněné dotazníky byly zpracovány pro závěrečné hodnocení 
vzdělávání a jako podklad pro záměr navýšit počet vzdělávacích hodin.. Nebyly vzneseny žádné 
závažné připomínky, které by bylo nutné zapracovat do dalšího období. Na monitorovacích 
schůzkách byly vyhodnoceny kvantitativní i kvalitativní ukazatele projektu a byly průběžně 
porovnávány s monitorovacími indikátory.  
 


