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Anotace 

Iniciativa Společenství EQUAL byla jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které 

byly v programovacím období 2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. 

Tato Iniciativa podporovala na celém území EU, tedy i v České republice, mezinárodní 

spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a 

s nerovnostmi na trhu práce. V této práci je obecně vysvětlena Iniciativa Společenství 

EQUAL, popsána charakteristika vybraného projektového záměru, zhodnocena 

implementace pracovního programu, výstupů, výsledků a cílů včetně dopadů a naplňování 

principů CIP EQUAL. Na závěr práce je zařazeno hodnocení přínosů zrealizovaného 

projektu z hlediska rozvoje organizace a to jak na úrovni rozvoje lidských zdrojů, tak na 

úrovni dopadu do ekonomiky. Případová studie téţ zhodnotí navrţená opatření na 

odstranění diskriminací a nerovností na trhu práce v České republice.     

Klíčová slova:  EQUAL, projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI, cílová skupina, 

příjemce grantu, rozvojové partnerství, poradenské a vzdělávací programy. 

Summary 

The EQUAL Community Initiative was one of the four Community Initiatives, 

which were co-financed by the Structural Funds in the programming period 2000 – 2006. 

This initiative supported transnational cooperation aimed at the development and enforcing 

new instruments of combating against all form of discrimination and inequalities on the 

labour market on the area of EU hence as well as the Czech Republic. In this work there is 

explained generally the EQUAL Community Initiative, described a feature of the selected 

project intention, an evaluation of the working programme implementation, outputs, 

outcomes and objectives including impacts and the filling of CIP EQUAL principles. 

Closing part contents evaluation of the realized project contributions from the organisation 

development point of view both levels human resources development and impact on 

economy. The case study evaluates suggested measures for discrimination and inequality 

on the labour market in the Czech Republic. 



 

Key words: EQUAL, the project BACK TO THE FUTURE, target group, beneficiary of 

grant, development partnership, advisory and educational programmes. 
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Seznam pouţitých zkratek 

1. APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 

2. BEST PRACTICES – Nejlepší zkušenosti (praxe) 

3. CIP EQUAL – Programový dokument Iniciativy Společenství EQUAL  

4. ČR – Česká republika 

5. DPA – Development Partnership Agreement  - Smlouva o národní spolupráci 

6. ECDB – Společná databáze EQUAL pro vyhledávání zahraničních partnerů a pro 

uzavírání smluv o mezinárodní spolupráci 

7. ECDL – European Computer Driving Licence – certifikát – test počítačové 

gramotnosti 

8. EK – Evropská komise 

9. EQUAL - Program Iniciativy Společenství - jeden z nástrojů pro dosaţení cílů 

Evropské strategie zaměstnanosti  

10. ESF - Evropský sociální fond 

11. ESZ – Evropská strategie zaměstnanosti 

12. EU – Evropská unie 

13. EUR – Měna Euro 

14. IKS DAMI – Informační a komunikační systém s názvem DAMI 

15. IT – Information Technology - Informační technologie 

16. MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

17. MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

18. NTS E  - National Thematic Network  E - Národní tématické sítě Rovné příleţitosti 

ţen a muţů 

19. NUTS - Nomenclature of Units for Territorial Statistics neboli Statistické územní 

jednotky Evropské unie 

20. PC – Personal Computer - Osobní počítač 

21. PHARE, TACIS, MEDA, CARDS – programy předvstupní pomoci EU 

22. RP – Rozvojové partnerství 

23. ŘO – Řídící orgán 

24. TCA – Transnational Cooperation Agreements - Smlouva o mezinárodní spolupráci 

25. TOOLKIT – Soubor nástrojů pro podporu cílových skupin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Boj s diskriminací a nerovnostmi na 

trhu práce v České republice“ v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL.  Cílem 

této bakalářské práce je provést analýzu vybraného projektu NÁVRAT DO 

BUDOUCNOSTI z programu Iniciativy Společenství EQUAL a zhodnotit přínosy 

realizovaného projektu směrem k odstranění diskriminací a nerovností na trhu práce.  

Tématika bakalářské práce byla zvolena z důvodů narůstání potíţí s diskriminací a 

nerovnostmi na trhu práce i v České republice. Sociologické výzkumy potvrzují vzrůstající 

trend v této oblasti. Potřeba variantního řešení a komplexního systémového přístupu 

k řešení této problematiky v budoucnosti ještě zesílí. Je tedy nanejvýš aktuální se touto 

problematikou zabývat a vytvářet nové nástroje a metody, jak s diskriminací a nerovnostmi 

na trhu práce bojovat. Jedním z těchto nástrojů byl i program Iniciativy Společenství 

EQUAL, který byl primárně ustanoven za účelem inovativních metod boje proti 

nerovnostem a různým formám diskriminace na trhu práce. Podpořil příslušníky 

znevýhodněných skupin, kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením při 

hledání zaměstnání, v jejich integraci na pracovní trh a to nejen v Ústeckém kraji, ale i 

v celé ČR. Cílem této případové studie je zhodnotit faktický přínos zrealizovaného 

projektu z hlediska rozvoje organizace a to jak na úrovni rozvoje lidských zdrojů, tak na 

úrovni dopadu do ekonomiky.  

Téma své bakalářské práce jsem zaměřila na tématickou oblast č. 7 - Slaďování 

rodinného a pracovního ţivota a reintegrace muţů a ţen do trhu práce, rozvoj 

flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných sluţeb v rámci IV. pilíře 

ESZ: Rovné příleţitosti muţů a ţen. 

K získání potřebných závěrů bude nezbytné pracovat s aktuálními daty od příjemce 

grantu u vybraného projektu, kterým je Střední škola technická v Mostě – Velebudicích. 

Dále bude vyuţito relevantních zkušeností autora této bakalářské práce s tvorbou a 

realizací řady evropských projektů na úrovni lidských zdrojů. Tato bakalářská práce bude 

jistě příleţitostí vyuţít závěrů, forem i metod práce k odstranění bariér a nerovností na trhu 

práce v řadě dalších relevantních institucí.    
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2. Iniciativa Společenství EQUAL 

2.1. Co je to Iniciativa Společenství EQUAL 

 Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná v programovacím období 2000 

– 2006 z ESF, byla jedním z nástrojů k dosaţení cílů ESZ  a jejím cílem bylo vyvinout a 

prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin, kteří se střetávají 

s diskriminací či nerovným zacházením buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání 

zaměstnání. Iniciativa Společenství EQUAL podporovala na celém území EU mezinárodní 

spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a 

s nerovnostmi na trhu práce.  

Pro implementaci Iniciativy Společenství EQUAL byly stanoveny klíčové principy, 

které zahrnovaly tématický přístup, mezinárodní spolupráci, partnerství, společné 

rozhodování, inovativnost a mainstreaming, gender mainstreaming. Dle programového 

dokumentu Iniciativy Společenství EQUAL  - CIP EQUAL na základě společného 

seznamu, musely být z kaţdého členského státu EU vybrány společné podporované oblasti 

a rozvojová partnerství, zabývající se obdobnou problematikou v jiné zemi. Tento společný 

seznam vyhlásila EK pro všechny členské i nečlenské státy EU, které se do tohoto 

celoevropského programu zapojily. Celkem bylo vyhlášeno devět tématických oblastí - 

osm vyhlášených tématických oblastí navazovalo na čtyři původní pilíře ESZ a deváté 

téma bylo vyhlášeno ve vazbě na specifické potřeby ţadatelů o azyl. Tématické oblasti 

jsou znázorněny v tabulce číslo 1 – Vyhlášené tématické oblasti. 
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Číslo priority Název priority Tématická oblast 

I. Zlepšování zaměstnatelnosti 1) Zlepšování přístupu a návratu na trh práce 

pro osoby obtíţně integrovatelné. 

2) Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu 

k trhu práce. 

II.  Rozvoj podnikání 3) Otevírání procesu, zakládání podniků vůči 

všem, prostřednictvím poskytování nástrojů 

potřebných pro zakládání podniků a pro 

identifikaci a vyuţívání nových příleţitostí pro 

rozvoj zaměstnanosti v  městských a 

venkovských oblastech. 

4) Posilování sociální ekonomiky třetího 

sektoru, zejména komunitních sluţeb se 

zaměřením na zvyšování kvality práce. 

III. Podpora adaptability 5) Podpora celoţivotního učení a postupů 

směřujících k zaměstnávání osob ohroţených 

diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu 

práce. 

6) Podpora adaptability podniků a 

zaměstnanců na strukturální změny a na 

vyuţívání informačních a dalších nových 

technologií. 

IV. Rovné příleţitosti muţů a ţen 7) Slaďování rodinného a pracovního ţivota a 

reintegrace muţů a ţen do trhu práce, rozvoj 

flexibilnějších a účinnějších forem organizace 

práce a podpůrných sluţeb. 

8) Sniţování rozdílů mezi uplatňováním muţů 

a ţen na trhu práce. 

 Samostatně vymezené téma 9) Pomoc ţadatelům o azyl v jejich integraci 

na trhu práce. 

Tabulka číslo 1: Vyhlášené tématické oblasti 
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Samotný způsob implementace Iniciativy Společenství EQUAL byl vymezen 

prostřednictvím 3 základních etap, tzv. Akcí, které jsou znázorněny v tabulce číslo 1 – 

Přehled základní etap (tzv. Akcí) a jejich cílů.  

 

Název akce Cíle akce 

Akce 1 Podpora při vytváření a upevňování trvalých a 

efektivních rozvojových partnerství a navázání 

mezinárodní spolupráce s  rozvojovými 

partnerstvími z  dalších členských, resp. 

nečlenských zemí EU.  

Akce 2 Jednalo se o  samotnou realizaci aktivit 

rozvojových partnerství naplánovaných 

v průběhu předchozí fáze přípravy projektů. 

Tato fáze tedy následovala za Akcí 1 a doba 

trvání byla 2 – 3 roky.  

Akce 3 Byla realizována současně s Akcí 2 a jejím 

cílem bylo zajištění dopadu na politiku a praxi 

pomocí šíření dobrých zkušeností a vytváření 

tématických sítí. Akce 3 měla zajistit uplatnění 

ověřených výstupů i po skončení práce 

rozvojových partnerství.  

Tabulka číslo 2: Přehled základních etap (tzv. Akcí) a jejich cílů 

 

Mezinárodní spolupráce byla jedním z klíčových principů Iniciativy Společenství 

EQUAL a odlišovala ji od ostatních forem pomoci z ESF. Smyslem mezinárodní 

spolupráce bylo zvýšit přidanou hodnotu práce rozvojových partnerství díky výměně 

zkušeností, informování o příkladech dobré praxe a příkladech nevhodných řešení. 

Mezinárodní spolupráce představovala významný prvek napomáhající nalezení 

inovativního řešení dané problematiky. Jednotlivá, programem podporovaná rozvojová 

partnerství spolupracovala na řešení vybrané problematiky, související s diskriminací a 

nerovnostmi na trhu práce v jiných státech Evropy. Bylo moţné uzavřít mezinárodní 

partnerství i s partnerem mimo EU, jehoţ aktivity byly financovány z programů PHARE, 

TACIS, MEDA, CARDS.  
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Během Akce 1 muselo kaţdé rozvojové partnerství navrhnout Smlouvu 

o mezinárodní spolupráci - TCA. Hledání zahraničních partnerů a uzavírání Smluv 

o mezinárodní spolupráci usnadňovala Společná databáze EQUAL (ECDB). Jakmile byly 

smlouvy podepsány všemi zúčastněnými partnery a odsouhlaseny Řídícím orgánem – 

MPSV ČR, byl k nim umoţněn on-line přístup prostřednictvím ECDB. Evropská komise 

vypracovala Průvodce mezinárodní spolupráce EQUAL (EQUAL Guide on 

Transnationality), kde byl podrobný popis cílů, poţadavků a postupů týkající se 

mezinárodní spolupráce. 

První kolo výzvy k předkládání návrhů projektů bylo vyhlášeno v roce 2001 a 

konec realizace projektů v dubnu 2005. Celkové náklady v prvním kole Iniciativy 

Společenství EQUAL v ČR byly 244 milionů korun českých. Druhé kolo bylo ve všech 

členských státech EU (včetně nových členských států) vyhlášeno v polovině roku 2004. 

Česká republika byla zapojena do obou kol výzev, v případě prvního kola bylo 

spolufinancování zajištěno z prostředků Národního programu Phare 2002, ve druhém kole 

bylo stejně jako u všech členských států spolufinancování zajištěno z ESF. Celkem bylo na 

druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vynaloţeno 43 973 880 EUR, přičemţ 

příspěvek ESF činil 32 100 929 EUR (tj. 73 % z celkového objemu prostředků 

vynaloţených na tento program).  Tyto příspěvky musely být doplněny finančními 

prostředky z jednotlivých státních rozpočtů. Vlivem příspěvku z ESF byl celkový objem 

finančních prostředků, určených na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, 

přibliţně 5,5krát vyšší, neţ byl objem prostředků určených na kolo první. Program 

Iniciativy Společenství EQUAL byl spolufinancován 75 % z EU - Evropského sociálního 

fondu a 25 % ze státního rozpočtu České republiky. 

2.2. Cíle Iniciativy Společenství EQUAL, cílové skupiny a výstupy 

projektů 

Cílem Iniciativy Společenství EQUAL bylo vyvinout, otestovat a v případě 

úspěšného dosaţení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvinutá řešení existujících 

problémů na trhu práce. Poskytovala prostor pro vyzkoušení nových myšlenek, které by 

mohly změnit budoucí politiku a praxi v zaměstnávání a v odborném vzdělávání a které by 

znevýhodněným skupinám umoţnily přístup na pracovní trh.  

https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp?lang=en


Milena Pešoutová: „Boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce v České republice“ v rámci programu 

Iniciativy Společenství EQUAL, případová studie.  

 

2009                                                                                                                                                        6 

 

Znevýhodněné skupiny zahrnovaly ţeny, národní a etnické menšiny, zdravotně 

postiţené, starší nebo mladé lidi bez praxe, uprchlíky, bývalé vězně, závislé na alkoholu 

nebo jiných návykových látkách, dlouhodobě nezaměstnané, ne plně gramotné, 

bezdomovce, ale také skupiny osob ohroţených nezaměstnaností a další skupiny se 

ztíţeným přístupem na trh práce.  

Výstupy jednotlivých projektů musely mít vţdy inovativní charakter a  mohly mít 

např. následující formu:  

 metody a postupy pro odstraňování bariér v přístupu specifických cílových 

skupin k zaměstnání nebo pro vytváření předpokladů pro udrţení 

zaměstnání nebo pro vlastní zaměstnávání;  

 vzdělávací materiály (učební texty, metodologie výuky, pracovní sešity, 

software, testy) pro vzdělávání, které byly součástí pomoci v přístupu 

k zaměstnání; formy zaměstnávání, umoţňující flexibilní rozsah pracovního 

úvazku, pracovní dobu a další aspekty práce;  

 metody a postupy zjišťování, zpracování, vyuţívání a šíření informací 

usnadňujících přístup k zaměstnání;  

 metody a postupy vyhledávání, kontaktování, registrace příslušníků 

specifických cílových skupin se znesnadněným přístupem k zaměstnání 

a metody a postupy jednání s nimi;  

 sítě organizací, orgánů a osob vytvořené pro lepší začleňování specifických 

skupin do zaměstnání a metody a postupy podpory podnikání včetně 

materiálů potřebných pro pouţívání těchto metod a postupů.  
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3. Charakteristika vybraného projektového záměru a jeho 

dopadů 

3.1. Realizace vybraného projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI – 

Akce 1 

3.1.1. Základní údaje o Akci 1 

Příjemcem grantu a koordinátorem projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byla 

Střední škola technická Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. 

Realizace projektu byla rozčleněna do Akce 1 a následně do Akce 2 a 3. Akce 1 byla 

zahájena dne 15. 12. 2004 a ukončena dne 24. 7. 2005. V rámci Akce 1 bylo partnerství 

zastoupeno koordinátorem projektu a čtyřmi partnerskými organizacemi – partner č. 1. - 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s., Roudnice nad 

Labem, partner č. 2 - Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, 

partner č. 3 - Ústecký kraj a partner č. 4 - Občanské sdruţení PRECEPTOR, Ústí nad 

Labem. Plánovaná výše rozpočtu na Akci 1 činila 788 750,00 Kč, skutečné čerpání 

rozpočtu činilo Kč 567 498,94, coţ představovalo, ţe rozpočet projektu byl čerpán na 

71,95%. 

3.1.2. Pracovní program v rámci Akce 1 

Pracovní program v rámci Akce 1 byl zaměřen na sestavení funkčního RP, 

definování jasných klíčových aktivit a jejich odpovědností, ustanovení řídících a 

pracovních skupin, které budou realizovat samotný program v rámci Akce 2 a 3. 

Důleţitým bodem bylo uzavření mezinárodního rozvojového partnerství s podobným 

cílem, kvalitně si předávat projektové zkušenosti, hledat společná řešení problémů a 

vzájemně si předávat metody a postupy, u jiţ zavedených řešení. 

Vytvořené RP  NÁVRATY si k realizaci pracovního programu v rámci  Akce1 

stanovilo 6 klíčových aktivit: 

1. Řízení a koordinace projektu. 

2. Sestavení společného pracovního programu. 
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3. Navázání mezinárodní spolupráce – TCA. 

4. Zpracování Smlouvy o národní spolupráci – DPA. 

5. Zpracování Smlouvy o mezinárodní spolupráci – TCA. 

6. Nastavení komunikace mezi partnery. 

 

Obsah a zhodnocení klíčových aktivit je uvedeno v příloze číslo 1 - Klíčové aktivity 

projektu v Akci 1, jejich obsah a plnění. 

 

3.1.3. Zhodnocení naplňování jednotlivých principů CIP EQUAL v Akci 1 

Partnerství 

Realizace projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byla zaloţena na principu 

partnerství. Všechny organizace v rozvojovém partnerství měly moţnost se vyjadřovat 

k řešené problematice, podílely se na schvalování významných a nevýznamných změn v 

projektu a na společné přípravě a realizaci pracovního plánu. Byla ustanovena Rada RP 

NÁVRATY sloţená z představitelů partnerských institucí, koordinační a pracovní skupiny, 

včetně ustanovení garantů a vedoucích pracovních skupin. Zástupci všech partnerů byli 

pravidelně informováni prostřednictvím pracovních schůzek, workshopů i prostřednictvím 

internetové platformy. 

Inovativnost 

RP  NÁVRATY se v rámci Akce 1 zaměřovalo na rozpracování inovací, které byly 

zaměřené na postup, cíl i kontext. Přidaná hodnota projektových aktivit spočívala zejména 

ve skutečnosti, ţe se zaměřovala na komplexní podporu skupiny obyvatel, která byla 

postiţena nerovným přístupem na pracovní trh. Inovací téţ byla nově vzniklá podpůrná 

regionální struktura, která si kladla za cíl se touto problematikou váţně zabývat, coţ 

představovalo v regionu Ústeckého kraje samo o sobě inovativní strukturu. 

Společné rozhodování 

Společné rozhodování bylo v projektu zajištěno ve všech fázích řízení a koordinace 

projektových aktivit. Strategická úroveň byla představována ustanovením Rady RP 

NÁVRATY a koordinační úroveň byla pak zabezpečena ustanovením koordinační 
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skupiny, která byla sloţena s garantů a vedoucích pracovních skupin. Operativní úroveň 

byla tvořena obsazením pozic členů pracovních skupin. 

Mezinárodní spolupráce 

V rámci Akce 1 RP NÁVRATY navázalo spolupráci se 3 zahraničními RP a to ze 

Spolkové republiky Německo, Litvy a Španělska. Dále byl dohodnut název pro 

mezinárodní spolupráci: FUTURE.  Byly vyspecifikovány hlavní cíle a společné aktivity 

pro Akci 2 a 3. Byla uzavřena a podepsána Smlouva o mezinárodní spolupráci  - TCA, 

která byla validována všemi nadnárodními partnery a následně schválena všemi řídícími 

autoritami kaţdé zúčastněné země.  

Mainstreaming 

Mainstreamingové aktivity byly jednou z nejdůleţitějších aktivit projektu. V rámci 

Akce 1 byl zpracován mainstreamingový plán, který obsahoval přesný rozpis jednotlivých 

činností, skutečnost na koho se budou zaměřovat a jakým způsobem bude 

mainstreamingových cílů dosaţeno. 

Gender mainstreaming 

Jelikoţ gender mainstreaming byl jedním z přístupů řešení rovného přístupu a 

předcházení vytváření diskriminace na základě pohlaví, příjemce grantu kladl velký důraz 

na zajištění tohoto principu, a to ve všech aktivitách probíhajících v rámci Akce 1.  

Aktivity byly naplňovány tak, aby byly podpořeny rovné příleţitosti zapojení muţů a ţen 

do plánování i realizace projektu ve všech jeho fázích i úrovních. Pro gender 

mainstreamingové aktivity pro Akci 2 a 3 pak byl zpracován samostatný gender 

mainstreamingový plán.  

 

Zpracovaná Smlouva o národní spolupráci – DPA a zpracovaná Smlouva o 

mezinárodní spolupráci – TCA byla přijata Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky k financování na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo EQUAL/2/16 ze 

státního rozpočtu ČR na Akci 2 a 3 projektu Programu Iniciativy Společenství EQUAL 

spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR ze dne 20. 

září 2005. Oznámení ŘO o schválení Smlouvy o národní spolupráci a Smlouvy o 

mezinárodní spolupráci obdrţel příjemce grantu dne 25. 7. 2005 pod číslem jednacím 
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2005/41240-724. Akce 1 byla ukončena dne 24. 7. 2005 a dne 25. 7. 2005 byla zahájena 

Akce 2 a 3 projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI.  

3.2. Realizace projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI – Akce 2 a 3 

3.2.1. Základní informace o projektu 

Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byl realizován v rámci Iniciativy 

Společenství  EQUAL, tématické opatření Slaďování rodinného a pracovního ţivota, 

rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných sluţeb v 

oblastech Cíle 1 (území ČR mimo hlavního města Prahu). Základní informace o projektu 

jsou uvedeny v příloze číslo 2 – Základní informace o projektu NÁVRAT DO 

BUDOUCNOSTI. 

Hlavním cílem projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI bylo vytvoření a ověření 

fungující regionální struktury pro podporu systematického přístupu rovných příleţitostí ţen 

a muţů na pracovní trh v Ústeckém kraji, a tím přispět k zajištění jejich integrace na trh 

práce.  V národním RP byli zastoupeni partneři významní pro mainstreaming a diseminaci, 

pro tvorbu, pilotní ověření a evaluaci vzdělávacích a poradenských programů a pro 

analytické, ověřovací a evaluační fáze projektu.  Někteří partneři plnili svou úlohu ve více 

oblastech.  Veškerá dokumentace k projektu je uloţena u příjemce grantu u projektové 

dokumentace a dále je umístěna na www.iks-navraty.cz. Cílové skupiny projektu: 

 osoby dlouhodobě nezaměstnané -  nezaměstnané matky s malými dětmi, 

otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby blízké či závislé, 

osoby nad 50 let věku, 

 osoby nízkokvalifikované - matky s malými dětmi, otcové pečující o dítě, 

absolventi škol a mladí lidé do 25 let věku - matky s malými dětmi, otcové 

s povinností péče o dítě a osoby se zdravotním postiţením - matky s malými 

dětmi, otcové s povinností péče o dítě, které jsou handicapovány péčí o osobu 

blízkou či závislou a obtíţně nacházejí uplatnění na trhu práce v Ústeckém 

kraji. 
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4. Zhodnocení implementace pracovního programu, výstupů, 

výsledků a cílů u vybraného projektu 

Vlastní hodnocení implementace pracovního programu bylo provedeno po 

jednotlivých klíčových aktivitách. Finanční oblast byla zhodnocena a zkontrolována dne 

28. 4. 2008 na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu ze dne 1. 9. 2007 mezi 

příjemcem grantu, Střední školou technickou v Mostě – Velebudicích a externím 

auditorem, Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, 431 56 Mašťov, číslo osvědčení 1183. 

Provedeným finančním auditem nebyly zjištěny ţádné skutečnosti, které by naznačovaly, 

ţe by v průběhu realizace projektu docházelo k porušení stanovených pravidel či 

k porušování zákonů či účetních předpisů.  

Pro splnění vytyčených cílů si RP NÁVRATY stanovilo 8 klíčových projektových 

aktivit, dle kterých ustanovilo 8 pracovních skupin včetně jejich názvů. V rámci realizace 

projektu bylo vytvořeno 6 nových pracovních míst, která byla obsazena zástupci cílové 

skupiny (3 pracovní místa pro poradce Poradenských a informačních míst IMPULS  - 1x 

Most, 1x Ústí nad Labem a 1x Roudnice nad Labem a dále 3 pracovní místa pro 

pracovníky „dětských koutků“ SLUNCE – 2x Most a 1x Roudnice nad Labem). 

4.1. Klíčová aktivita číslo 1 - Vytvoření fungující regionální struktury pro 

podporu systematického přístupu rovných příleţitostí ţen a muţů na 

pracovní trh v Ústeckém kraji, pracovní skupina 1  -  Informační centra 

 

V rámci této klíčové aktivity RP NÁVRATY vytvořilo a pilotně ověřilo experiment 

IMPULS. V rámci tohoto experimentu byla metodicky, technicky i personálně vytvořena 3 

Poradenská a informační místa IMPULS (1x Most, 1x Ústí nad Labem, 1x Roudnice nad 

Labem) pro podporu informační vybavenosti cílových skupin a pro realizaci řady 

poradenských a vzdělávacích sluţeb. Poradenskou sluţbu zajišťovali odborně proškolení 

poradci. Posláním Poradenských a informačních míst IMPULS bylo zvýšit úroveň nejen 

společenského vědomí, ale především sebevědomí cílových skupin, pomoci jim překonávat 

jejich překáţky v integraci na pracovní trh a tím zlepšovat jejich společenské postavení. 

Jednalo se např. o informovanost cílových skupin o moţnostech poradenství či vzdělávání, 
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o perspektivních moţnostech jejich uplatnění a o motivaci k poradenským a vzdělávacím 

aktivitám. Vyuţití nabízených poradenských sluţeb cílovými skupinami – viz graf číslo 1. 
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Graf číslo 1: Vyuţití nabízených poradenských sluţeb cílovými skupinami 

 

Klíčová aktivita číslo 1 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 09/2005 do 12/2007, plánové indikátory byly překročeny a tak bylo dosaţeno 

stanovených projektových cílů. Překročení indikátorů svědčí o velkém zájmu cílové 

skupiny o tuto komplexní sluţbu. Přehled vyuţití sluţeb Poradenských a informačních míst 

IMPULS cílovými skupinami – viz přílohu číslo 3 a fotodokumentaci k Poradenským a 

informačním místům IMPULS – viz přílohu číslo 17.  

4.2. Klíčová aktivita číslo 2 - Regionální analýza nejvýraznějších bariér 

se zvláštním ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji, 

pracovní skupina 2 - Analytika 

Tato klíčová aktivita byla zaměřena na vypracování vícezdrojové genderové 

analýzy nejvýraznějších bariér přístupu cílových skupin na trh práce. Byly analyzovány 

důvody nerovného přístupu muţů a ţen na trhu práce a navrţena související opatření. 

Regionální šetření se uskutečnilo v Ústeckém kraji. RP NÁVRATY se téţ zaměřilo na 

identifikaci moţných nabídek a příleţitostí získat udrţitelné zaměstnání pro cílové 

skupiny. Byly vytvořeny 3 analýzy a to následovně: 
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1. analýza „Bariéry“ byla zaměřena na identifikaci nejvýraznějších bariér bránících 

cílovým skupinám aktivně se začlenit na trh práce v Ústeckém kraji, 

2. analýza „Nabídka“ byla zaměřena na moţné příleţitosti a nabídku zaměstnavatelů pro 

cílové skupiny v Ústeckém kraji,  

3. analýza „Finální analýza“, včetně swot-analýzy silných a slabých stránek regionu 

s ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji, souhrnně mapovala problematiku 

gender mainstreamingu v Ústeckém kraji a to jak z pohledu cílové skupiny projektu, tak 

z pohledu organizací, zabývajících se touto problematikou, včetně příjemce grantu a jeho 

partnerů. Výstupy této aktivity tak mohli partneři projektu vyuţít přímo při práci s cílovou 

skupinou a dále při komunikaci se zaměstnavateli, kterým byl průběţně projekt 

představován. Dále byla vytvořená „Finální analýza“ v rámci vertikálního mainstreamingu 

nabídnuta ke korekci strategických regionálních dokumentů, zejména v podmínkách 

Ústeckého kraje. Představitelé rozhodujících institucí získali ucelený systém informací pro 

odstranění těchto bariér a nerovností.  

Klíčová aktivita číslo 2 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 09/2005 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly splněny a tak bylo 

dosaţeno stanovených projektových cílů. Tvorba analýz – viz graf číslo 2.  
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Graf číslo 2: Tvorba analýz 
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4.3. Klíčová aktivita číslo 3 -  Rozvoj informačního a komunikačního 

systému IKS DAMI  - vytvoření komplexního informačního portálu IKS 

DAMI, pracovní skupina 3 - Informační portál DAMI                                

Pro podporu komunikace uvnitř RP, komunikace s cílovými skupinami, partnery 

projektu v rámci TCA i širokou veřejností, byl na základě projektové dokumentace 

vytvořen komplexní informační portál DAMI – www.iks-navraty.cz.  Tento portál 

obsahoval 2 úrovně dat, 1. úroveň slouţila k podpoře komunikace partnerů projektu včetně 

nadnárodní spolupráce a 2. úroveň byla vytvořena pro podporu komunikace s cílovými 

skupinami a širokou veřejností. Výstupem této klíčové aktivity byla vytvořená softwarová 

aplikace www.iks-navraty.cz. Vytvořený portál obsahoval všechny nové inovativní 

produkty, které byly vytvořeny RP  NÁVRATY pro podporu nerovného postavení 

cílových skupin na trhu práce.  Viz přílohu číslo 16 - Webová stránka projektu NÁVRAT 

DO BUDOUCNOSTI.   

Klíčová aktivita číslo 3 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 09/2005 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly překročeny a tak 

bylo dosaţeno stanovených projektových cílů.  IKS DAMI včetně počtu zaregistrovaných 

vstupů – viz graf číslo 3.   
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Graf číslo 3: IKS DAMI včetně počtu zaregistrovaných vstupů 
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4.4. Klíčová aktivita číslo 4 - Nové, podpůrné poradenské programy, 

pracovní skupina 4 - Poradenství 

Tato klíčová aktivita se soustředila na vytvoření nových inovativních podpůrných 

poradenských programů, které odráţely potřeby cílové skupiny. Pro cílovou skupinu byly 

vytvořeny poradenské programy, a to zejména k podpoře jejich kariérového rozhodování a 

zhodnocení jejich osobnostních předpokladů pro výkon povolání. Dále byly vytvořeny 

nové, podpůrné poradenské programy pro podporu jejich aktivního přístupu při přijímání 

zaměstnání či podporu jejich úsilí zahájit samostatnou výdělečnou činnost.  

RP NÁVRATY vytvořilo řadu inovativních poradenských programů, které byly 

zpracovány v „Souhrnném manuálu poradenských programů“. Souhrnný manuál 

poradenských programů byl vytvořen týmem odborných poradců. Poradenské programy, 

vytvořené v projektu, lze běţně vyuţít pro široké spektrum cílových skupin např. uchazečů 

o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a po určitých úpravách i v oblasti rámcových 

vzdělávacích plánů škol a školských zařízení. Poradenské programy nelze akreditovat 

MŠMT ČR, protoţe to současná legislativa neumoţňuje. Přehled vytvořených 

poradenských programů – viz tabulku číslo 3. 

Název poradenského programu Časová dotace poradenského programu 

PODPORA 40 hodin 

AKTIVIZACE 60 hodin 

DOKÁŢU TO 80 hodin 

Tabulka číslo 3: Přehled vytvořených poradenských programů 

Klíčová aktivita číslo 4 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 01/2006 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly splněny a tak bylo 

dosaţeno stanovených projektových cílů.  

4.5. Klíčová aktivita číslo 5 - Nové, vzdělávací a rekvalifikační programy, 

pracovní skupina 5 - Vzdělávání a rekvalifikace 

Řada vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit v této klíčové aktivitě se zaměřila na 

posílení získání relevantních kvalifikací cílových skupin nejen v oblasti dovedností 
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nezbytných pro trh práce, ale i na prohloubení dovednosti v oblasti IT technologií, 

jazykové gramotnosti či na získání odborné kvalifikace v nabízených rekvalifikačních 

oborech. Nabízené rekvalifikační sluţby byly úzce specializovány na obory pro ţeny a 

obory pro muţe.  V oblasti IT technologií měla cílová skupina moţnost absolvovat 

vzdělávací program MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST a pokračovat v 

rekvalifikačním kurzu v oblasti IT, ukončeném evropským certifikátem ECDL. RP  

NÁVRATY téţ nezapomnělo na doprovodná opatření pro cílové skupiny a zaměřilo se na 

vytvoření výchovně-vzdělávacího programu SLUNÍČKO pro děti předškolního věku. Tyto 

programy byly koncipovány metodami, které odpovídaly věku cílové skupiny a soustředily 

se na podporu dovedností v oblasti IT technologií i cizích jazyků. Základní metodou těchto 

programů byl proţitkový způsob vyučování.  

V rámci projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI vznikla řada inovativních 

vzdělávacích programů, které byly zpracovány v „Souhrnném manuálu vzdělávacích 

programů“.  Souhrnný manuál vzdělávacích programů byl vytvořen zkušeným týmem 

pedagogů s relevantní zkušeností v oblasti tvorby vzdělávacích programů. Všechny 

vzdělávací programy byly akreditovány MŠMT ČR, a tudíţ zvyšují kvalifikaci cílových 

skupin. Programy lze vyuţít pro cílové skupiny uchazečů o zaměstnání či zájemců o 

zaměstnání. Pro vyuţití v běţné praxi by bylo účelné proškolit lektory v metodice 

programů. Přehled vytvořených vzdělávacích programů – viz tabulku číslo 4. 

Název vzdělávacího programu Časová dotace poradenského 

programu 

MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 120 hodin 

KROK DO EVROPY 116 hodin 

UČENÍ A PRAXE 80 – 720 hodin 

SLUNÍČKO Dle časové dotace jednotlivých 

poradenských a vzdělávacích 

programů 
Tabulka číslo 4: Přehled vytvořených vzdělávacích programů 

Klíčová aktivita číslo 5 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 03/2006 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly splněny a tak bylo 

dosaţeno stanovených projektových cílů.  
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4.6. Klíčová aktivita číslo 6 - Trénink trenérů a školitelů, pracovní 

skupina 6 - Trénink trenérů a školitelů 

Tato klíčová aktivita byla do projektu zařazena pro posílení dovedností školitelů a 

trenérů v oblasti vytvořených vzdělávacích a poradenských programů. RP NÁVRATY 

vytvořilo dostatečnou personální kapacitu lektorů a školitelů, která byla vyuţita nejen 

v pilotním ověření poradenských a vzdělávacích programů, ale i ve fázi šíření výsledků 

projektu a v jeho diseminaci. Cílem této aktivity bylo zvýšit relevantní dovednosti lektorů, 

trenérů a školitelů, a tak vytvořit dostatečnou personální kapacitu pro poradenství a 

vzdělávání pro cílové skupiny v Ústeckém kraji. Odborní poradci byli vyškoleni ve všech 

vytvořených poradenských a vzdělávacích programech. Dále byli odborně připraveni 

poradci Poradenských a informačních míst IMPULS pro práci s cílovou skupinou a to v 

Mostě, Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem. Také byla realizována odborná příprava 

partnerů projektu pro orientaci a práci v IKS DAMI. V rámci této aktivity bylo celkem 

proškoleno 98 osob, z toho 67 trenérů a školitelů, kteří si zvýšili své kompetence, 10 

poradců informačních přepáţek IMPULS a 21 osob pro práci s IKS DAMI.  Trénink 

trenérů a školitelů v jednotlivých vytvořených programech – viz graf číslo 4.  
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Graf číslo 4: Trénink trenérů a školitelů v jednotlivých vytvořených programech 

 

Klíčová aktivita číslo 6 byla realizována v  souladu s projektovou ţádostí v období 

od 10/2005 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly překročeny a tak 

bylo zcela dosaţeno stanovených projektových cílů.  
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4.7. Klíčová aktivita číslo 7 -  Pilotní ověření poradenských a 

vzdělávacích programů, pracovní skupina 7 – Pilot 

V rámci této klíčové aktivity RP NÁVRATY pilotně ověřilo vytvořené poradenské 

a vzdělávací programy na cílové skupině. Při pilotním ověření všech programů se RP  

NÁVRATY neustále přesvědčovalo o vhodnosti pouţitých poradenských a vzdělávacích 

metod. Průběh všech pilotních ověření byl pravidelně hodnocen nejen ze strany RP 

NÁVRATY, ale i ze strany cílových skupin. Tempo a forma výuky byly průběţně 

přizpůsobovány potřebám cílových skupin. Pro evaluaci pilotního ověření byly vytvořeny 

evaluační dotazníky. Doprovodná opatření podpořila moţnost účasti cílových skupin v 

programu a RP NÁVRATY téţ poskytlo cílové skupině nezbytné materiální zázemí. 

Fotodokumentace k pilotním ověřením poradenských a vzdělávacích programů – viz 

přílohu číslo 18, 19 a 20. 

4.7.1. Pilotní ověření poradenského programu PODPORA 

Pilotní ověření poradenského programu PODPORA se uskutečnilo dle vytvořené 

metodiky v regionu Ústí nad Labem, Most a Roudnice nad Labem. Cílová skupina v tomto 

programu získala díky kvalifikovanému přístupu odborníků expertní pomoc a doporučení 

kariérového postupu. Výstupem této aktivity byla závěrečná zpráva – doporučení pro další 

kroky v kariérovém rozhodování s ohledem na osobnostní předpoklady kaţdého jedince. 

Pilotní ověření poradenského programu PODPORA – viz graf číslo 5.  
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Graf číslo 5: Pilotní ověření poradenského programu PODPORA 
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4.7.2. Pilotní ověření poradenského programu AKTIVIZACE 

Tato aktivita se zaměřila na tu část cílové skupiny, která jiţ rezignovala na své úsilí 

aktivního hledání zaměstnání. Poradenský program byl koncipován tak, aby znovu 

zaktivizoval cílovou skupinu. Metodika programu byla zaloţena na skupinové poradenské 

práci s vnitřní dynamikou skupiny. Výstupem této aktivity byly uzavřené individuální 

akční plány pro kaţdého jednotlivce. Vlastní realizace programu AKTIVIZACE probíhala 

v regionu Ústí nad Labem. Pilotní ověření poradenského programu AKTIVIZACE – viz 

graf číslo 6.  
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Graf číslo 6: Pilotní ověření poradenského programu AKTIVIZACE 

 

4.7.3.  Pilotní ověření poradenského programu DOKÁŢU TO 

Tento poradenský program podpořil podnikatelské dovednosti cílových skupin, u 

kterých byly potvrzeny vstupní podnikatelské kompetence. Poradenský program poskytl 

cílovým skupinám kvalifikované poradenství pro získání relevantních informací v oblasti 

zakládání a rozvoje malých a středních podniků a byl realizován v souladu s vytvořenou 

metodikou. Tato aktivita probíhala v regionu Most. Pilotní ověření poradenského programu 

DOKÁŢU TO – viz graf číslo 7.  
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Graf číslo 7: Pilotní ověření poradenského programu DOKÁŢU TO 

 

4.7.4. Pilotní ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST 

Tato aktivita byla zaměřena na posílení informační a multimediální gramotnosti 

cílových skupin. RP  NÁVRATY disponovalo nejmodernějším technickým vybavením pro 

výuku IT a multimédií i dostatečnou personální kapacitou. Cílové skupiny byly vedeny 

nejen k aktivnímu zvládnutí práce s PC a multimediálními prostředky, ale i k posílení 

informační gramotnosti obecně. Aktivita se uskutečnila v regionu Most a Ústí nad Labem. 

Absolventům programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST byla 

nabídnuta moţnost vykonání závěrečné zkoušky - evropský certifikát ECDL (EUROPEAN 

COMPUTER DRIVING LICENCE), ale této nabídky ze strany cílové skupiny nebylo 

vyuţito. Pilotní ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST – viz graf číslo 8.  
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Graf číslo 8: Pilotní ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 

 

4.7.5. Pilotní ověření vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE 

Tato aktivita byla určena cílové skupině, která byla handicapována nejen povinností 

péče o malé děti či osoby blízké, ale i nízkým stupněm vzdělání. Tato projektová aktivita 

byla příleţitostí pro cílové skupiny získat nové kvalifikace, které je podpořily při získávání 

aktivnějšího postavení na trhu práce v Ústeckém kraji. „Toolkit“ nabízených 

rekvalifikačních oborů byl úzce specializován na obory pro ţeny (kadeřnice, obchodní 

škola, operátorka skladového hospodářství, aranţér, vedení malé a střední firmy, 

prodavačka, kuchařka, účetnictví, tvorba projektů na úseku lidských zdrojů, servírka, 

odborná práce na PC) a obory pro muţe (montér suchých staveb, obkladač, odborná práce 

na PC, prodavač, kuchař, číšník). RP NÁVRATY zrealizovalo pilotní ověření v regionu 

Most a Roudnice nad Labem, a to v souladu s vytvořenou metodikou. Pilotní ověření 

vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE – viz graf číslo 9. 
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Graf číslo 9: Pilotní ověření vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE 

 

4.7.6. Pilotní ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPY 

  Toto pilotní ověření bylo určeno těm zástupcům cílové skupiny, kteří měli 

motivaci získat nové dovednosti v oblasti projektové komunikace a v oblasti tvorby 

projektů, financovaných ze strukturálních fondů EU. Základní formou výuky bylo 

projektové vyučování. Šlo o prezenční formu studia, které bylo ukončeno závěrečnou 

zkouškou. Pilotní ověření probíhalo v regionu Most a Ústí nad Labem, a to v souladu 

s vytvořenou metodikou. Pilotní ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPY – 

viz graf číslo 10. 
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Graf číslo 10: Pilotní ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPY 

 

 

4.7.7. Pilotní ověření programu poradenských a vzdělávacích center SLUNCE 

V rámci projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byla vytvořena řada 

inovativních produktů, mezi které patří i „dětské koutky“ SLUNCE a vytvořená metodika 

výchovně – vzdělávacího programu SLUNÍČKO.  

Podmínkou účasti rodičů s malými dětmi na projektových aktivitách bylo i zajištění 

adekvátní péče o jejich děti po dobu nezbytně nutnou. Pro tyto účely byly vybudovány tzv. 

dětské koutky v Mostě a Roudnici nad Labem. Dětské koutky byly určeny především pro 

krátkodobý pobyt dětí, s cílem umoţnit rodičům navštívit poradenská a informační místa 

IMPULS a zúčastnit se poradenských a vzdělávacích aktivit, za účelem zvyšování jejich 

kvalifikace. Svým pojetím dětské koutky nenahrazovaly vzdělávací zařízení pro děti 

předškolního věku, jakými jsou jesle či mateřské školky. Vytvořené programy RP 

NÁVRATY mohly být pro rodiče vhodnou pomůckou a inspirací při výchově a výuce 

jejich dětí. Veškeré vzdělávací aktivity a péče o děti v době vzdělávání jejich rodičů byly 

poskytovány zdarma. Pilotní ověření výchovně-vzdělávacího programu SLUNÍČKO bylo 

realizováno v regionu Most a Roudnice nad Labem a to v souladu s vytvořenou metodikou. 

Pilotní ověření výchovně-vzdělávacího programu SLUNÍČKO – viz graf číslo 11. 
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Graf číslo 11: Pilotní ověření výchovně-vzdělávacího programu SLUNÍČKO 

 

 

 

Celá klíčová aktivita číslo 7 byla kompletně realizována v souladu s projektovou 

ţádostí v období od 04/2006 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly 

beze zbytku naplněny, některé i vysoce překročeny. Tím bylo dosaţeno stanovených 

projektových cílů. Podrobnější informace k  pilotnímu ověření jednotlivých programů jsou 

uvedeny v přílohách číslo 4 – 10: 

Přehled pilotního ověření poradenského programu PODPORA – viz příloha číslo 4.  

Přehled pilotního ověření poradenského programu AKTIVIZACE – viz příloha číslo 5.  

Přehled pilotního ověření poradenského programu DOKÁŢU TO – viz příloha číslo 6.  

Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST – viz příloha číslo 7.  

Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE TO – viz příloha 

číslo 8. 

Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPY – viz příloha číslo 

9. 

Přehled vyuţití sluţeb „dětských koutků“ SLUNCE – viz příloha číslo 10. 



Milena Pešoutová: „Boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce v České republice“ v rámci programu 

Iniciativy Společenství EQUAL, případová studie.  

 

2009                                                                                                                                                       25 

 

4.8. Klíčová aktivita číslo 8 - Zahraniční spolupráce v rámci TCA, 

pracovní skupina 8 – TCA 

Mezinárodní partnerství FUTURE bylo zaloţeno na společných potřebách řešení 

podobných nebo paralelních problémů socioekonomického charakteru. Vytvořila se tak 

příznivá konstelace výměny zkušeností nejen z různých oborů lidské činnosti, ale také z 

různých fází řešení společných problémů. Skladba jednotlivých národních rozvojových 

partnerství zahrnovala vhodně jak nevládní neziskové organizace, tak agentury (vládní i 

soukromé), dále municipality a regionální autority, univerzity i specializované odborné 

školy a také soukromé firmy. Podle převládajících nebo dominantních typů organizací a 

jejich profesionálních kompetencí v jednotlivých rozvojových partnerstvích pak byla 

volena také specializace a konkrétní odpovědnost za plnění jednotlivých dílčích cílů 

společné práce. Fotodokumentace ze zahraniční spolupráce v rámci TCA – viz přílohu 

číslo 21. 

V rámci TCA se uskutečnilo 1 tuzemské a 6 zahraničních setkání. V České 

republice se jednalo o mezinárodní konferenci, která se uskutečnila ve dnech 27. 3. 2006 

aţ 28. 3. 2006 v Mostě a organizoval ji příjemce grantu. V rámci TCA se uskutečnilo 

celkem 7 setkání se zahraničními partnery. Celkem zahraničí navštívilo 34 osob z RP 

NÁVRATY.  

Společným produktem TCA je Publikace "Slaďování rodinného a pracovního ţivota ve 

vybraných evropských zemích".  

Klíčová aktivita číslo 8 byla realizována v souladu s projektovou ţádostí v období 

od 07/2005 do 12/2007. Nastavené indikátory v rámci této aktivity byly beze zbytku 

splněny a tak bylo dosaţeno stanovených projektových cílů.  
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5. Naplňování principů CIP EQUAL u vybraného projektu 

Jedinečnost Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla postavena na 

principech, které zaručovaly naplnění cíle programu (vývoj a prosazení nástrojů pro boj s 

nerovnostmi a diskriminací na trhu práce) a přispívaly k vyuţití plného potenciálu 

rozvojových partnerství a jimi vyvíjených produktů. Naplňování principů CIP EQUAL 

bylo tedy nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci pracovního programu RP 

NÁVRATY. Jeho plnění bylo sledováno v 7 následujících základních principech: 

5. 1. Partnerství 

Vzájemná spolupráce partnerů v rámci RP NÁVRATY byla klíčovým principem 

Iniciativy Společenství EQUAL. Smyslem podpory rozvojového partnerství bylo zajištění 

vzájemné spolupráce různých typů organizací při hledání řešení existujících problémů na 

trhu práce. Princip partnerství umoţnil zástupcům RP NÁVRATY vyuţívat stávajících 

zkušeností a poznatků všech zapojených partnerských organizací a tím bylo zajištěno 

dosaţení lepších výsledků, neţ kdyby se v dané oblasti angaţovala pouze jedna státní či 

soukromá organizace. Potřeba vzniku RP NÁVRATY spočívala hlavně ve vytvoření 

fungující regionální struktury pro podporu ţen a muţů, vracejících se na trh práce, v 

zajištění intenzivního systematického přístupu odborníků a konzultantů z praxe, kteří 

mohli cílovým skupinám pomoci, v umoţnění lepšího přístupu cílovým skupinám ke 

stávajícím i novým sluţbám pro jejich podporu při integraci na trh práce, v potřebě 

identifikovat a podpořit nové přístupy institucí ke zvýšení podpory cílovým skupinám, ve 

vytvoření „best practices“ v zadané problematice a jejich výměna a šíření na regionální, 

národní i mezinárodní úrovni.  

5.2. Mezinárodní spolupráce 

RP NÁVRATY bylo podpořeno mezinárodní spoluprácí v rámci TCA. Národní RP 

NÁVRATY v kooperaci s nadnárodním partnerstvím FUTURE se soustředilo mimo jiné i 

na vytvoření mezinárodní podpůrné sítě, která byla vytvořena prostřednictvím spolupráce 

různých evropských organizací, z různých sektorů společností. Uskutečněná mezinárodní 

setkání: 
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1. Spolková republika Německo -  Mylau 

2. Španělsko -  Valladolid 

3. Spolková republika Německo – Lipsko 

4. Česká republika -  Most 

5. Litva -  Kaunas 

6. Španělsko – Valladolid 

7. Litva – Kaunas 

 

Období jednání a předmět jednání je uveden v příloze číslo 11 - Přehled mezinárodních 

setkání.  

Společným produktem TCA je Publikace "Slaďování rodinného a pracovního ţivota ve 

vybraných evropských zemích", která obsahuje úlohu mezinárodního partnerství, 

prezentace jednotlivých národních partnerství v rámci TCA, chronologický seznam všech 

setkáních a jejich výsledků, prezentaci a výměny „best practices“ a problémy v rámci 

slaďování pracovního a rodinného ţivota, návrhy jejich řešení a odstraňování existujících 

bariér.  

Výstupy a výsledky byly šířeny v rámci pravidelných mezinárodních setkání 

prostřednictvím seminářů, workshopů a konferencí. Z důvodů dodrţení základního 

principu mainstreamingu a diseminace výstupů a výsledků projektu, byli na tato setkání 

zváni zástupci z řad politických činitelů (regionální i státní politiky), médií (realizace 

tiskové konference za přítomnosti televize a zástupců tisku), firem a cílových skupin.  

5.3. Inovativnost 

Princip zaměřený na inovativnost jednotlivých řešení zdůrazňoval, ţe poskytuje 

podporu novým způsobům řešení nerovností a diskriminace v práci a v přístupu 

k zaměstnání.  Principu inovativnosti bylo v RP NÁVRATY dosahováno prostřednictvím 3 

kategorií inovací a to inovace zaměřené na proces, inovace zaměřené na cíl a inovace 

zaměřené na kontext.  

Inovace zaměřené na proces představovaly řadu aktivit, které byly připraveny 

novými inovativními metodami. Vytvořením experimentu IMPULS došlo k nové formě 
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spolupráce s cílovými skupinami, která byla zaloţena na moţnosti nabídnout široké 

spektrum podpory cílové skupině v okamţiku, kdy je cílová skupina potřebuje. 

Inovace zaměřené na cíl představovaly inovativní metodiky poradenských a 

vzdělávacích programů, specificky připravených pro cílové skupiny znevýhodněné na trhu 

práce.  Akreditované vzdělávací programy mohou být nabídnuty k plošnému vyuţívání v 

rámci APZ úřadů práce či MŠMT ČR.  

Inovace zaměřené na kontext byly představovány zapojením projektu NÁVRAT 

DO BUDOUCNOSTI do širšího kontextu regionálního a mezinárodního partnerství i do 

ověřování modelových opatření pro podporu cílovým skupinám. 

Pro ověření kvality vytvořených produktů zrealizoval dne 11. 2. 2008 příjemce 

grantu validaci produktu -  Poradenská a informační místa IMPULS s nabídkou 

souvisejících sluţeb pro cílové skupiny.  Cílem produktu bylo poskytnout komplexní 

kvalifikované sluţby cílovým skupinám v oblasti poradenství a vzdělávání v  Ústeckém 

kraji, a to ve vybudovaných Poradenských a informačních místech IMPULS – Most, Ústí 

nad Labem, Roudnice nad Labem, s moţností vyuţití servisních center – „dětských 

koutků“ SLUNCE – Most a Roudnice nad Labem, poskytujících péči o děti předškolního 

věku po dobu vzdělávání jejich rodičů. Snahou příjemce grantu bylo nastavené standardy 

udrţet a pokračovat v provozování aktivit i po skončení projektu. Validačního jednání se 

zúčastnili zástupci 4 skupin:  1. skupina expertních expertů, 2. skupina peers (NTS E), 3. 

skupina potencionálních uţivatelů a 4. skupina autorů RP NÁVRATY. Produkt byl 

hodnocen v rámci 7 analytických okruhů kvality CIP EQUAL – inovativnost, společné 

rozhodování, vhodnost, uţitečnost, přístupnost, rovnost a přenositelnost. Validovaný 

produkt, Poradenská a informační místa IMPULS s nabídkou souvisejících sluţeb pro 

cílové skupiny, byl všemi hodnotícími podskupinami validován bez připomínek a získal 

cenu kvality.  

 

5.4. Společné rozhodování 

Podle principu společného rozhodování měly v rámci RP NÁVRATY moţnost 

spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace. Navíc se kromě zástupců 

jednotlivých organizací zapojených do práce rozvojového partnerství zapojovaly i osoby 



Milena Pešoutová: „Boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce v České republice“ v rámci programu 

Iniciativy Společenství EQUAL, případová studie.  

 

2009                                                                                                                                                       29 

 

s přímou zkušeností k dané problematice. Zapojení zástupců cílových skupin nejvíce 

ohroţených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce představovali významnou moţnost 

dosaţení sociálního začleňování těchto skupin. Tento princip umoţnil osobám na trhu 

práce, diskriminovaným a znevýhodněným, které mívají omezené moţnosti 

v rozhodovacích procesech, aktivně se podílet na vývoji a realizaci rozvojového 

partnerství, jejichţ předmětem řešení byla problematika, se kterou mají takové osoby 

přímé zkušenosti. Přímá zkušenost se znevýhodněním či diskriminací na trhu práce takto 

zapojených osob do vývoje a realizace rozvojového partnerství byla velkým přínosem pro 

dosaţení projektových cílů.  

5.5. Mainstreaming  

Princip označovaný jako mainstreaming, měl za cíl umoţnit prosazení nově 

vyvinutých úspěšných nástrojů do politiky a praxe na místní, regionální, národní a 

evropské úrovni. Mainstreaming tedy představoval koordinované šíření dobrých zkušeností 

a zajištění vlivu na politiku. Prostřednictvím tohoto principu byly v rámci Iniciativy 

Společenství EQUAL vytvářeny jak na národní, tak i mezinárodní úrovni tzv. tématické 

sítě, které sdruţovaly odborníky ze státní správy i ze soukromého sektoru, kteří se zabývali 

danou problematikou. Tématické sítě tak zajišťovaly seznámení zapojených odborníků 

s vývojem projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI i s jejich dosaţenými výsledky. 

Mainstreamingové aktivity v projektu byly jedním z nejdůleţitějších aktivit projektu. 

Mainstreaming v projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI měl za cíl umoţnit prosazení 

nově vyvinutých výstupů, „best practices“ a seznámit s nimi širokou veřejnost, organizace 

státní správy a samosprávy a zaměstnance organizacím spolupracujících na realizaci 

projektu. Mainstreamingové a diseminační aktivity nebyly realizovány pouze v Akci 3 

projektu, ale byly zahájeny jiţ v Akci 2. Přehled mainstreamingových a diseminačních 

nástrojů – viz příloha číslo 12. 

5.6. Tématický přístup 

Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byl realizován v rámci IV. Pilíře Evropské 

strategie zaměstnanosti: Rovné příleţitosti muţů a ţen, Tématické opatření: 4.1, Název 

tématického opatření: Slaďování rodinného a pracovního ţivota, rozvoj flexibilnějších a 

účinnějších forem organizace práce a podpůrných sluţeb v oblastech Cíle 1. 
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5.7. Gender mainstreaming 

Jelikoţ gender mainstreaming byl jedním z přístupů řešení rovného přístupu a 

předcházení vytváření diskriminace na základě pohlaví, byl v rámci RP zohledněn postup, 

ve kterém byly všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích 

projektu podřízeny hledisku rovnosti muţů a ţen. Aktivity byly realizovány tak, aby 

nevznikly ţádné překáţky v přístupu dle pohlaví a nad touto činností dohlíţela projektová 

koordinační skupina. Aktivity, které zaručovaly gender mainstreaming, byly prezentovány 

všem organizacím v rozvojovém partnerství a ty byly povinny se tímto řídit. Během všech 

fází aktivit projektu byl princip gender mainstraemingu sledován na dvou úrovních a to z 

hlediska rozvojového partnerství (byla dodrţována pracovní doba s minimálními nároky na 

přesčasovou práci ţen a muţů, s péčí o malé děti a osoby závislé, bylo usilováno o 

vytváření nových forem pracovních úvazků, které zlepšovaly přístup ţen k zaměstnání 

atd.) a z hlediska cílových skupin (byly vytvořeny nadstandardní podmínky pro přístup 

cílových skupin k poradenským a vzdělávacím aktivitám, např. přizpůsobení začátku 

výuky potřebám cílových skupin, vytvoření servisního centra – dětského koutku SLUNCE 

pro zabezpečení péče o děti předškolního věku, vytvoření podpůrného sociálního „balíčku“ 

pro cílové skupiny s obtíţným sociálním zázemím - zajištění stravování, úhrada nákladů na 

dojíţdění apod.). Přehled naplňování principu gender mainstreamingu z pohledu příjemce 

grantu a partnerů projektu – viz příloha číslo 13 a 14.  
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6. Hodnocení přínosů pro příjemce grantu, rozvojové 

partnerství a cílovou skupinu u vybraného projektu 

6.1. Hodnocení přínosů pro příjemce grantu a RP NÁVRATY 

 V rámci realizace projektu nedošlo ke změnám ve sloţení 

rozvojového partnerství. RP  NÁVRATY pracovalo po celou dobu trvání projektu 

v původním sloţení.  

 Všechny cíle, výstupy a výsledky projektu dané Smlouvou o národní 

spolupráci DPA a Smlouvou o mezinárodní spolupráci TCA byly splněny, některé i 

vysoce překročeny.   

 RP NÁVRATY se po celou dobu realizace projektu zaměřovalo na 

inovace zaměřené na proces, cíl i kontext. Velmi významnou inovací a přidanou 

hodnotou byla nově vzniklá podpůrná regionální struktura pro podporu 

systematického přístupu rovných příleţitostí ţen a muţů na pracovní trh 

v Ústeckém kraji.  

 Byla zvýšena personální kapacita odborníků -  školitelů, kteří byli 

připraveni pro své činnosti v době implementace pracovního programu i jeho šíření. 

 Realizace projektu umoţnila zlepšit materiálně technické prostředí 

zapojených organizací, pořízení nového moderního vybavení a nácviku práce 

s cílovou skupinou.  

6.2. Hodnocení přínosů pro cílovou skupinu u vybraného projektu 

Cílové skupiny byly do  projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI zařazeny 

v souladu se strategií Programu Iniciativy Společenství EQUAL a také během realizace 

projektu nedošlo ke změnám ve sloţení cílové skupiny.  Projekt pomohl 84 zástupcům 

cílové skupiny k integraci na pracovní trh v Ústeckém kraji, plánovaný indikátor byl 
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stanoven na 57 osob, coţ činí celkové překročení o 47,4%. Viz přílohu číslo 15 -  

Rekapitulace zapojení cílových skupin do projektových aktivit k  31. 3. 2008. 

 Vytvořený experiment IMPULS zpřístupnil cílovým skupinám 

nezbytné vstupní informace o moţnostech získávání institucionálních opor v  

Ústeckém kraji.  

 Vytvořený systém byl pro cílové skupiny místně dostupný a 

deklarované sluţby pro ně byly poskytovány bezplatně.  

 Poradenská sluţba v rámci experimentu IMPULS byla pro cílové 

skupiny k dispozici v době, kdy ji cílové skupiny nezbytně potřebovaly. Podpořila 

se tedy i časová dostupnost získávání nezbytných informací.  

 Vytvořené regionální genderové analýzy zlepšily situaci cílových 

skupin tím, ţe jim poskytly informace o nových příleţitostech pro jejich integraci 

na trh práce.  

 Vytvořený informační a komunikační systém DAMI podpořil získání 

nových poznatků o moţných formách poradenské či vzdělávací nabídky, kterou RP 

NÁVRATY vytvořilo.  

 Vytvořené poradenské programy podpořily cílové skupiny 

v získávání relevantních informací o podmínkách a prostředí, které musejí znát 

k úspěšnému startu na pracovní trh.  

 V rámci připravených vzdělávacích a poradenských aktivit se pro 

cílové skupiny připravilo dostatečné informačně poradenské zázemí i technické 

zázemí.   

 Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI usnadnil vstup cílových 

skupin do jednotlivých programů a v rámci doprovodných opatření hradil cílovým 



Milena Pešoutová: „Boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce v České republice“ v rámci programu 

Iniciativy Společenství EQUAL, případová studie.  

 

2009                                                                                                                                                       33 

 

skupinám náklady na dojíţdění a obědy. Matkám a otcům s dětmi téţ zajistil hlídací 

sluţbu pro děti předškolního věku.   

 Cílové skupiny vstupovaly do rozhodovacího procesu v několika 

úrovních. Byly zapojeny do průběţné evaluace vytvořených poradenských a 

vzdělávacích programů ve fázi pilotního ověření, a dále i na diseminační úrovni, 

kdy cílové skupiny měly příleţitost vystoupit na závěrečné konferenci, odborných 

seminářích pro veřejnost, pro zaměstnavatele a studenty.  

 Široké spektrum činností RP NÁVRATY podpořilo intenzivní 

systematickou přípravu cílových skupin v oblasti poradenství a vzdělávání a 

motivovalo cílovou skupinu k  překonání bariéry vstupu na pracovní trh. Odborná 

pomoc pak přispěla k podpoře cílových skupin nejen v úvodní části jejich startu na 

trh práce, ale i ve fázi udrţení získaného pracovního místa.  

Všechny propagační i písemné materiály byly po celou dobu realizace projektu 

označovány vlajkou Evropské unie, vlajkou ESF – Iniciativa Společenství EQUAL, logem 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a vlajkou České republiky, dále byly označeny 

názvem projektu, registračním číslem projektu a formulací, ţe tento projekt je 

spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky.  
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7. Závěr 

Implementace pracovního programu projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

přinesl řadu přínosů a to jak z hlediska rozvoje organizace jako takové, tak i z hlediska 

kvality lidských zdrojů i dopadů do ekonomiky. Prostřednictvím projektu NÁVRAT DO 

BUDOUCNOSTI organizace získala nové zkušenosti s řízením poměrně rozsáhlého 

projektu a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni nadnárodní. Organizace si ověřila nový 

model řízení, jehoţ základem byla práce jednotlivých pracovních skupin, koordinační 

skupiny, Rady RP NÁVRATY i EQUAL reportáţní skupiny. Tato zkušenost bude jistě 

vyuţita i v budoucnosti při řízení projektů rozsáhlejšího charakteru.  

Projektové aktivity téţ zlepšily prostředí školy z hlediska genderové problematiky a 

přispěly k návyku uplatňování principů společného rozhodování při řízení projektových 

záměrů. Navázané mezinárodní kontakty a zapojení do práce mezinárodních týmů zlepšilo 

nejen vnější prostředí školy, ale jistě přispělo i ke zlepšení jazykové a informační 

vybavenosti zapojených expertů. Významná téţ byla zkušenost s prostředím jiných zemí, 

coţ přispělo ke zlepšení multikulturních vazeb a prohloubení myšlenky jednotné Evropy.  

Významný byl téţ dopad do ekonomiky organizace. Realizace projektu umoţnila 

zlepšit materiálně technické prostředí v organizaci, pořízení nového moderního vybavení a 

nácviku práce s cílovou skupinou. Významnější je ale dopad na cílové skupiny. Projekt 

pomohl 84 zástupcům cílové skupiny k integraci na pracovní trh v Ústeckém kraji, 

plánovaný indikátor byl stanoven na 57 osob, coţ činí celkové překročení o 47,4%. Střední 

škola technická v Mostě – Velebudicích získala novou zkušenost s prací s cílovou 

skupinou osob s handicapem péče o osoby blízké či závislé, zlepšila jim podmínky pro 

jejich moţnost zapojit se do pracovního či vzdělávacího procesu a velmi zintenzivnila svou 

spolupráci se sociálním sektorem.  

Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI skutečně prokázal přetrvávající 

diskriminace a nerovnosti na trhu práce v České republice. Tyto diskriminace a nerovnosti 

se netýkají pouze nerovného postavení muţů a ţen na trhu práce, ale zejména nerovnosti 

zdravotně a věkově handicapovaných osob, jejichţ odstranění bude trvat ještě řadu let. 

Z řady opatření je třeba zdůraznit zejména stále absentující bezbariérové prostředí, 
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existující nerovnost v odměňování muţů a ţen, handicapy spočívající ve ztíţeném přístupu 

k zaměstnání pro osoby pečující o osobu blízkou či závislou osobu. Jednotlivá opatření k 

odstranění výše uvedených nerovností jsou předmětem legislativního procesu, který 

v České republice právě probíhá (dne 16. května 2008 prezident republiky vetoval 

antidiskriminační zákon, o návrhu tak znovu bude rozhodovat Poslanecká sněmovna ČR).  

Závěrem lze konstatovat, ţe realizaci podobných projektů v rámci ESF lze pouze 

doporučit institucím či školským zařízením, neboť převaţující výhody a silné stránky 

přispějí k rozvoji jejich organizace jako takové. Organizace by se měly snaţit v maximální 

míře vyuţívat moţnosti operačních programů v novém programovacím období 2007 – 

2013.  
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Příloha číslo 1 - Klíčové aktivity projektu v Akci 1, jejich obsah a plnění 

Číslo 

aktivity 

Název klíčové aktivity Obsah a zhodnocení klíčové aktivity 

1.  Řízení a koordinace projektu 

 

Řízení a koordinace projektu se uskutečnily 

na základě principů společného rozhodování. 

Byla vytvořena řídící struktura projektu. 

Vrcholným orgánem byla dne 29. 4. 2005 

ustanovena Rada RP NÁVRATY, která 

přijala „Statut Rady RP“, upravující jednání 

vrcholného orgánu. Další formu řízení 

představovalo ustanovení jednotlivých 

pracovních skupin s vymezením klíčových 

odpovědností. Finanční řízení bylo 

zabezpečováno EQUAL reportáţní 

skupinou. Aktivita byla splněna a výstupem 

byly nastavené řídící a koordinační struktury 

včetně pravidel řízení. 

2.  
Sestavení společného pracovního 

programu 

 

Pracovní program pro Akci 2 a 3 byl 

vypracován na základě principů společného 

rozhodování. RP NÁVRATY v Akci 1 bylo 

doplněno o nové partnery.  V Akci 2 a 3 bylo 

RP rozšířeno o následující partnery: Úřad 

práce v Mostě, Úřad práce v Ústí nad 

Labem, Úřad práce v Litoměřicích, 

Asistenční centrum pro hospodářský rozvoj 

regionu NUTS II Severozápad a.s. Most, 

Kontakt 97 česko-saský spolek pro 

evropskou interkulturní spolupráci, občanské 

sdruţení, Ústí nad Labem a Rekvalifikační a 

informační centrum s.r.o. Most. Všichni 

partneři se podíleli na vypracování detailního 

pracovního programu pro Akci 2 a 3 v  části 

vzdělávacích sluţeb, zjišťování potřeb 

zaměstnavatelů, organizace v  průběhu 

odborné výuky, v oblasti komunikace se 

zaměstnavateli, zjišťování jejich potřeb, 

v oblasti volnočasových aktivit a průzkumu 

potřeb cílových skupin. Dále se partneři 

podíleli na vypracování monitoringu a 

evaluace. Aktivita byla splněna a výstupem 

byl vytvořený pracovní program RP 

NÁVRATY pro Akci 2 a 3 dle klíčových 



 

                                                                                                                                                         

 

odpovědností jednotlivých partnerů včetně 

časového harmonogramu realizace 

projektových aktivit.   

3.  Navázání mezinárodní spolupráce - 

TCA 

 

Od 17. 4. 2005 do 19. 4. 2005 se uskutečnilo 

v Mylau, ve Spolkové republice Německo 1. 

jednání zakládajících členů mezinárodního 

partnerství. K mezinárodní spolupráci byli 

osloveni partneři ze Spolkové republiky 

Německo, Litvy a Španělska, kteří měli 

zájem o tuto spolupráci. Bylo vytvořeno 

mezinárodní partnerství 4 evropských zemí 

pod názvem FUTURE. Aktivita byla splněna 

a výstupem byl vytvořený pracovní program 

pro mezinárodní spolupráci pro Akci 2 a 3 

dle klíčových odpovědností jednotlivých 

zahraničních partnerů včetně časového 

harmonogramu realizace projektových 

aktivit. Taktéţ byl ustanoven řídící tým a 

sekretariát.   

4.  Zpracování Smlouvy o národní 

spolupráci - DPA 

 

Smlouva o národní spolupráci – DPA byla 

vypracována za přispění všech partnerů RP.  

Příjemce grantu plnil koordinační a řídící 

úlohu a měl odpovědnost za finální uzavření 

Smlouvy o národní spolupráci - DPA. 

Aktivita byla splněna a výstupem byla 

uzavřená Smlouva o národní spolupráci – 

DPA pro Akci 2 a 3, která byla odevzdána 

řídícímu orgánu MPSV ČR dne 2. 5. 2005. 

5.  Zpracování Smlouvy o mezinárodní  

spolupráci - TCA 

 

Zpracování Smlouvy o mezinárodní 

spolupráci – TCA probíhalo v koordinaci 

příjemce grantu.  Aktivita byla splněna a 

výstupem bylo vytvořené mezinárodní 

partnerství 4 evropských zemí pod názvem 

FUTURE. Dalším výstupem byla 

vypracovaná Smlouva o mezinárodní 

spolupráci – TCA pro Akci 2 a 3, která byla 

dne 28. 7. 2005 všemi nadnárodními 

partnery validována a následně schválena 

všemi řídícími autoritami kaţdé zúčastněné 

země.  

6.  Nastavení komunikace mezi partnery 

 

Komunikace mezi RP NÁVRATY probíhala 

na základě zpracovaného komunikačního 

plánu. Nejčastějšími formami komunikace 



 

                                                                                                                                                         

 

byly běţné komunikační prostředky: 

emailové zprávy, telefonické rozhovory, 

pracovní porady, společná setkání a 

workshopy. Aktivita byla splněna a 

výstupem byl vypracovaný komunikační 

plán pro Akci 2 a 3. 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena 

ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 2 – Základní informace o projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

Název programu Program Iniciativy Společenství EQUAL 

Číslo programu CZ. 04. 4. 09 

Číslo tématické priority       9.4 

Název tématické priority Rovné příleţitosti ţen a muţů 

Číslo tématického opatření 4.1 

Název tématického opatření Slaďování rodinného a pracovního ţivota, rozvoj 

flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a 

podpůrných sluţeb v oblastech Cíle 1 

Název projektu a název rozvojového 

partnerství 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI – Rozvojové 

partnerství NÁVRATY 

Registrační číslo projektu EQUAL/2/16 CZ.04.4.09/4.1.00.4/0055 

Příjemce grantu Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 

21, příspěvková organizace 

Sloţení Rozvojového partnerství 

NÁVRATY:  

 

1. Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 

21, příspěvková organizace 

2. Soukromá podřipská střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem 

3. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Ústí 

nad Labem 

4. Ústecký kraj, Ústí nad Labem 

5. PRECEPTOR, občanské sdruţení, Ústí nad Labem 

6. Úřad práce v Mostě 

7. Úřad práce v Ústí nad Labem 

8. Asistenční centrum pro hospodářský rozvoj regionu 

NUTS II  Severozápad  a.s. Most 

9. Kontakt 97 česko-saský spolek pro evropskou 

interkulturní spolupráci, občanské sdruţení, Ústí nad 

Labem    

http://www.iks-navraty.cz/cz/prijemce/
http://www.iks-navraty.cz/cz/prijemce/


 

                                                                                                                                                         

 

10. Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 

11. Úřad práce v Litoměřicích 

Doba realizace Akce 2  25.7.2005 - 31.12.2007, tj. 30 měsíců 

Doba realizace Akce 3 1.3.2006 - 31.3.2008, tj. 25 měsíců 

Plánovaná výše rozpočtu Akce 2 10 790 033,50 Kč 

Plánovaná výše rozpočtu Akce 3   3 269 146,50 Kč 

Celková výše rozpočtu na Akci 2 a 3 14 059 180,00 Kč 

Výše skutečného čerpání rozpočtu 

v Akci 2 v Kč a v % 

10 671 812,10 Kč – 98,90% 

Výše skutečného čerpání rozpočtu 

v Akci 3 v Kč a v % 

 3 182 358,30 Kč – 97,35% 

Skutečné čerpání rozpočtu v Akci 2 a 

3 v Kč a v % 

13 854 170,40 Kč – 98,54% 

Poskytovatel grantu: MPSV ČR 

Financování projektu:  Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI byl 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky.  

Počet předloţených ţádostí o 

podstatnou a nepodstatnou změnu 

V rámci realizace projektu byly předloţeny ŘO (MPSV 

ČR) ke schválení 4 ţádosti o podstatnou změnu a 39 

ţádostí o změnu nepodstatnou.  

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena 

ŘO dne 9. 9. 2008] 



 

                                                                                                                                              

 

Příloha číslo 3 - Přehled vyuţití sluţeb Poradenských a informačních míst IMPULS cílovými skupinami  

 

Poradenské a informační místo 

IMPULS 

Počet zástupců cílové skupiny, kteří vyuţili 

sluţeb IMPULSU/z toho ţeny 

Počet zástupců cílové skupiny, kteří nastoupili do 

poradenských či vzdělávacích aktivit/z toho ţeny 

Most  164/146 46/45 

Ústí nad Labem  84/75 36/34 

Roudnice nad Labem  102/94 42/40 

Celkem  350/315 124/119 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 4 -  Přehled pilotního ověření poradenského programu PODPORA  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

poradenského 

programu 

PODPORA/ z toho 

ţeny 

Počet osob, které 

ukončily poradenský 

program PODPORA/ z 

toho ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Most  12/12 12/12 6/6 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Ústí nad Labem  9/9 9/9 5/5 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Roudnice nad 

Labem  

9/9 9/9 6/6 
Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Celkem  30/30 30/30 17/17 12 + 5 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 5 - Přehled pilotního ověření poradenského programu AKTIVIZACE  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

poradenského 

programu 

AKTIVIZACE/ z toho 

ţeny 

Počet osob, které 

ukončily poradenský 

program 

AKTIVIZACE/ z toho 

ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Ústí nad Labem  12/11 12/11 7/7 3 + 4 

Celkem  12/11 12/11 7/7 3 + 4 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 6 -  Přehled pilotního ověření poradenského programu DOKÁŢU TO  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

poradenského 

programu DOKÁŢU 

TO/ z toho ţeny 

Počet osob, které 

ukončily poradenský 

program DOKÁŢU 

TO/ z toho ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Most  11/9 11/9 5/3 2 + 3 

Celkem  11/9 11/9 5/3 2 + 3 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 7 -  Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

vzdělávacího 

programu 

MULTIMÉDIA A 

INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST/ z 

toho ţeny 

Počet osob, které 

ukončily vzdělávací 

program 

MULTIMÉDIA A 

INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST / z 

toho ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Most  19/19 18/18 10/10 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Ústí nad Labem  20/6 20/6 8/8 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Celkem  39/25 38/24 18/18 11 + 7 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 8 -  Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

vzdělávacího 

programu UČENÍ A 

PRAXE/ z toho ţeny 

Počet osob, které 

ukončily vzdělávací 

program UČENÍ A 

PRAXE / z toho ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Most  30/30 26/26 9/9 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Roudnice nad 

Labem  

47/42 41/37 27/24 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Celkem  77/72 67/63 36/33 26 + 10 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 9 -  Přehled pilotního ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPY  

 

Místo 

realizace  

 

Počet osob, které 

nastoupily do 

vzdělávacího 

programu KROK DO 

EVROPY/ z toho ţeny 

Počet osob, které 

ukončily vzdělávací 

program KROK DO 

EVROPY / z toho ţeny 

Počet osob, jimţ 

absolvovaný 

program pomohl v 

návratu na trh 

práce/ z toho ţeny 

Stanovený indikátor -  

pracovní uplatnění - 

celkem 

Rozdíl v plnění  - získání 

udrţitelného zaměstnání 

- celkem 

Most  7/7 7/7 1/1 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Ústí nad Labem  4/4 3/3 0/0 Nebylo sledováno Nebylo sledováno 

Celkem  11/11 10/10 1/1 3 - 2 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 10 -  Přehled vyuţití sluţeb „dětských koutků“ SLUNCE zástupci cílové skupiny  

 

Název poradenského či vzdělávacího programu Počet zástupců cílové skupiny, kteří vyuţili sluţeb dětského koutku 

„SLUNCE“ a to jak v Mostě, tak i v Roudnici nad Labem 

PODPORA 0 

AKTIVIZACE 0 

DOKÁŢU TO 3 

MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 10 

KROK DO EVROPY              6 

 

UČENÍ A PRAXE             22 

 

CELKEM            41 

 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 

 



 

                                                                                                                                              

 

Příloha číslo 11 – Přehled mezinárodních setkání 

Pořadové 

číslo 

Místo jednání Období jednání Předmět jednání 

1. Spolková republika 

Německo -  Mylau 

18. dubna 2005 1. strategické setkání partnerů 

mezinárodního partnerství 

FUTURE. 

2.  Španělsko -  Valladolid 20. - 21. června 

2005 

2. strategické setkání partnerů 

mezinárodního partnerství 

FUTURE a detailní struktura 

mezinárodního partnerství včetně 

vytvoření pracovního plánu a 

úkolů. 

3.  Spolková republika 

Německo – Lipsko 

4. - 5. listopadu 

2005 

Workshop - vytvoření řídící 

skupiny, definice a přidělení 

nových zodpovědností, prezentace 

národních rozvojových partnerství 

všech partnerů, prezentace 

národního rozvojového partnerství 

včetně národních partnerství a 

jejich úkolů, prezentace srovnávací 

analýzy o situaci v rámci slaďování 

rodinného a pracovního ţivota v 

partnerských zemích (rozpracovaná 

verze) a příprava na mezinárodní 

konferenci v České republice. 

4. Česká republika -  

Most 

27. – 28. března 

2006 

Transnational conference - 

prezentace českého národního 

rozvojového partnerství včetně 

jednotlivých národních partnerů, 

prezentace srovnávací analýzy o 

situaci v rámci slaďování rodinného 

a pracovního ţivota v partnerských 

zemích (rozpracovaná verze), 

prezentace analýzy týkající se 

uplatňování politiky rovných 

příleţitostí a mainstreaming v 

partnerských zemích včetně 

identifikace nejvýraznějších bariér. 

Příklady flexibilní péče o dítě, 

seminář na téma Problémy spojené 

s migrací, prezentace mezinárodní 



 

                                                                                                                                                         

 

platformy, slouţící k výměně 

vzájemných informací v rámci 

mezinárodního rozvojového 

partnerství FUTURE.  

5. Litva -  Kaunas 7. – 8. července 

2006 

Workshop - prezentace národního 

rozvojového partnerství Litvy a 

jeho národních partnerů, seminář na 

téma Týmová spolupráce - 

flexibilní péče o dítě, odborné 

vzdělávání, publicita a její vliv na 

tvorbu politik, prezentace 

regionální analýzy nejvýraznějších 

bariér, zaměřené na pohlaví. Na 

závěr tisková konference.  

6.  Španělsko – Valladolid 8. – 9. února 2007 Seminář - na téma Týmová práce – 

dynamičnost skupiny a její 

zodpovědnost, prezentace 

vzdělávacích programů, zvláštnosti 

v oblasti flexibilní péče o dítě a 

prezentace „dobrých praktik” všech 

partnerů mezinárodního 

rozvojového partnerství FUTURE. 

7. Litva – Kaunas 18. – 19. října 2007 Seminář a závěrečná konference - 

prezentace výsledků a inovativních 

produktů v rámci jednotlivých 

národních rozvojových partnerství, 

informace o závěrečném produktu 

mezinárodního partnerství, seminář 

u kulatého stolu, zaměřený na 

hledání společných témat a 

moţných řešení v rámci 

problematiky slaďování rodinného 

a pracovního ţivota. 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena 

ŘO dne 9. 9. 2008] 



 

                                                                                                                                              

 

Příloha číslo 12 -  Přehled mainstreamingových a diseminačních nástrojů   

1. televizní reportáţ z konání mezinárodní konference, odvysílaná dne 28. 3. 2006 – 1 CD 

2. 1 článek v regionálním týdeníku HOMÉR ze dne 6. 4. 2006 

3. 1 článek v tisku - Deník Mostecka ze dne 29. 9. 2006 

4. 1 článek v tisku ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa IMPULS 

– Most v Deníku Mostecka ze dne 13. 11. 2006 

5. Odvysílaná informace ve zpravodajství Rádia Blaník o otevření Poradenského a 

informačního místa IMPULS – Most ze dne 13. 11. 2006 

6. 1 článek v tisku ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa IMPULS 

– Roudnice nad Labem v měsíčníku Roudnicko – říjen 2006 

7. 1 článek v tisku ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa IMPULS 

– Roudnice nad Labem v  Deníku Litoměřicka ze dne 31. 10. 2006 

8. 1 článek v tisku ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa IMPULS 

– Roudnice nad Labem v měsíčníku Roudnické noviny – listopad 2006 

9. Televizní reportáţ ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa 

IMPULS – Roudnice nad Labem ze dne 6. 10. 2006 

10. 1 článek v tisku ke slavnostnímu otevření Poradenského a informačního místa 

IMPULS – Ústí nad Labem v Deníku Ústecka ze dne 9. 12. 2006 

11. 1 článek v tisku o pilotním ověření programu SLUNCE v Deníku Mostecka ze dne 31. 

1. 2007 

12. 1 článek v  tisku o vytvořených vzdělávacích a poradenských programech v týdeníku 

Homér ze dne 25. 4. 2007 

13. Reklamní spot o Poradenském a informačním místě IMPULS na velkoplošné televizi 

v centru města Mostu – Magistrát města Mostu. 

14. 1 článek v  tisku o závěrečné odborné konferenci v týdeníku Homér ze dne 13. 3. 2008 



 

                                                                                                                                                         

 

15. Reklamní spot o realizaci projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

16. Prezentační datové médium 

17. Report závěrečné hodnotící konference projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

18. Vícejazyčná Publikace NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI – anglický, německý a český 

jazyk 

19. Video spot o dětském koutku SLUNCE 

20. Projektový zpravodaj k šíření projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

21. Produkt TCA - Publikace  "Slaďování rodinného a pracovního ţivota ve vybraných 

evropských zemích" 

22. 7 seminářů se zaměstnavateli 

23. 5 seminářů s odbornou veřejností 

24. 3 semináře se studenty a laickou veřejností 

25. 1 mezinárodní konference, konaná v ČR 

26. 1 závěrečná odborná konference v ČR 

27. 6 zahraničních setkání se zahraničními partnery v rámci TCA 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena 

ŘO dne 9. 9. 2008] 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 13 -  Přehled naplňování principu gender mainstreamingu z pohledu 

příjemce grantu a partnerů projektu  

  AKCE 2 AKCE 3 

  muţi ţeny muţi ţeny 

příjemce grantu 10 30 8 18 

partner č. 1 3 14 2 2 

partner č. 2 1 3 0 5 

partner č. 3 0 1 0 0 

partner č. 4 2 5 0 3 

partner č. 5 1 1 1 2 

partner č. 6 0 1 0 0 

partner č. 7 1 4 1 4 

partner č. 8 1 4 1 3 

partner č. 9 2 7 0 6 

partner č. 10 0 1 0 0 

celkem 21 71 13 43 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena 

ŘO dne 9. 9. 2008] 



 

                                                                                                                                              

 

Příloha číslo 14 – Grafické znázornění naplňování principu gender mainstreamingu v RP NÁVRATY V AKCI 2 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj:  Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 
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Příloha číslo 15 - Rekapitulace zapojení cílových skupin do projektových aktivit k 31. 3. 2008  

 Vyuţilo sluţeb 

„dětského 

koutku“ 

SLUNCE 

Nastoupilo do 

programů 

Ukončilo program Nastoupilo do 

zaměstnání 

Stanovený 

indikátor 

(plněn do 2009) 

Rozdíl plnění 

PODPORA 0 30 30 17 12 + 5 

AKTIVIZACE 0 12 12 7 3 + 4 

DOKÁŢU TO 3 11 11 5 2 + 3 

MULTIMÉDIA A 

INF. GRAMOTNOST 

10 39 38 18 11                       + 7 

KROK DO EVROPY 6 11 10 1 3 - 2 

UČENÍ A PRAXE 22 77 67 36 26                     + 10 

CELKEM 41 180 168 84 57                     + 27 

 

 

Vyuţilo sluţeb 

IMPULSU 

Z IMPULSU 

nastoupilo do 

jednotlivých 

programů 

Počet oslovených 

zástupců cílové 

skupiny na 

motivačních 

seminářích 

Počet osob, které byly 

informovány na 

seminářích a 

workshopech 

Počet osob, které 

byly informovány 

na konferencích 

Předpokládaný počet osob, 

které byly informovány na 

závěrečné odborné 

konferenci 

 350 124 480 277 80 80 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 16 – Webové stránky projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 

 

 

[Zdroj: Závěrečná technická monitorovací zpráva Střední školy technické v Mostě – Velebudice, schválena ŘO dne 9. 9. 2008] 



 

 

                                                                                                                                              

 

Příloha číslo 17 – Fotodokumentace k Poradenskému a informačnímu místu IMPULS 

v Mostě, Roudnici nad Labem a v Ústí nad Labem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské a informační místo IMPULS v Mostě [13] 

 

 

 

 

 

 

Poradenské a informační místo IMPULS v Roudnici nad Labem [13] 

 

 

 

 

 

 

Poradenské a informační místo IMPULS v Ústí nad Labem [13] 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 18 – Fotodokumentace z pilotního ověření poradenského programu 

PODPORA v Mostě, AKTIVIZACE v Ústí nad Labem a DOKÁŢU TO v Mostě 
 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření poradenského programu PODPORA v Mostě [13] 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření poradenského programu AKTIVIZACE v Ústí nad Labem [13] 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření poradenského programu DOKÁŢU TO v Mostě [13] 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 19 – Fotodokumentace z pilotního ověření vzdělávacího programu 

MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST v Mostě, UČENÍ A PRAXE 

v Mostě a KROK DO EVROPY v Mostě 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření vzdělávacího programu MULTIMÉDIA A INFOMRAČNÍ 

GRAMOTNOST v Mostě [13] 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření vzdělávacího programu UČENÍ A PRAXE v Mostě [13] 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření vzdělávacího programu KROK DO EVROPOY v Mostě [13] 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 20 – Fotodokumentace z pilotního ověření výchovně-vzdělávacího 

programu SLUNÍČKO a „dětských koutků“ v Mostě 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotodokumentace z pilotního ověření výchovně-vzdělávacího programu SLUNÍČKO v „dětském koutku“ 

SLUNCE v Mostě [13] 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

Příloha číslo 21 – Fotodokumentace ze zahraniční spolupráce v rámci TCA, 

Španělsko, Valladolid, 8. 2. 2007 – 9. 2. 2007  

 

 

 

 

 

 

  

Fotodokumentace ze zahraniční spolupráce v rámci TCA - Španělsko, Valladolid, 8. – 9. 2. 2007 [13] 

 


