
 

 

Evaluační dokument projektu Třetí klíč k práci 
Souhrnné informace o projektu: 

Reg. číslo projektu:   CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009424 

Název programu:   Operační program Zaměstnanost  

Název a číslo výzvy:  Výzva MAS Sedlčansko,o.p.s. – Podpora zaměstnanosti I 

354/03_16_047/CLLD_16_01_099 

Datum realizace projektu:  1. 11. 2018 – 30. 6. 2021 (32 měsíců) 

Anotace projektu:  

Třetí klíč k práci pomocí cílené rekvalifikace, podpořené poradenským a motivačním programem 
nabízel komplexní řešení problematiky znevýhodnění na trhu práce u osob pečujících o děti do 15 let, 
zejména v lokalitě Sedlčanska (okres Příbram). Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti pečujících 
osob (převážně žen) a minimalizace uvedeného znevýhodnění (podpora sladění pracovního a 
rodinného života a rozvoj dovedností potřebných k pohybu na trhu práce). 

Klíčové aktivity projektu: 

- zajištění kvalifikačních a vzdělávacích kurzů pro pečující osoby 
- zajištění finančního, účetního a právního poradenství pečujícím osobám zahrnující jak 

individuální poradenství, tak skupinové semináře 
- zajištění poradenské činnosti pro zahájení samostatně výdělečné činnosti pečujících osob 
- zajištění osobnostního rozvoje a zdokonalení měkkých dovedností pečujících osob 
- zajištění péče o děti pečujících osob po dobu jejich vzdělávání a absolvování poradenských a 

motivačně poradenských aktivit 
 

Evaluace 

Klíčových aktivit projektu po dobu jeho fyzické realizace využilo v různé míře celkem 118 osob cílové 
skupiny (osoby pečující o děti do 15 let věku zejména v lokalitě Sedlčanska). Předpoklad, že cílovou 
skupinu budou tvořit převážně ženy se potvrdil. Z celkového počtu 118 osob bylo pouze 7 mužů.  

Celkem 59 osob dosáhlo profesní kvalifikace v souladu s akreditacemi příslušných ministerstev, 8 
osob získalo osvědčení o absolvování PC kurzu zaměřeného na nástroje MS Office, 1 osoba obdržela 
osvědčení o absolvování kurzu Asistent/asistentka a 63 osob absolvovalo pod vedením odborné 
konzultantky bloky rozvoje a zdokonalení měkkých dovedností a osobnostního růstu (Job klub). 

Dosažená hodnota sledovaného indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků převýšila požadovanou 
hodnotu o 12 %. Dosažená hodnota sledovaného indikátoru 62600 – účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti převýšila požadovanou hodnotu o 3,5 %.  

 



 
 

Počet osob profesně kvalifikovaných v jednotlivých kvalifikacích: 

RK Pracovník v soc. službách - 8 kvalifikovaných osob 

RK Pedagog volného času - 8 kvalifikovaných osob 

RK Základy podnikání - 8 kvalifikovaných osob 

RK Účetnictví s využitím IT - 8 kvalifikovaných osob 

RK Mzdové účetnictví - 8 kvalifikovaných osob 

RK Asistentka/sekretářka - 8 kvalifikovaných osob 

RK Tvorba www stránek - 7 kvalifikovaných osob 

RK Základy práce na PC - 23 kvalifikovaných osob 

 

Po skončení fyzické realizace projektu byly všechny osoby CS vyzvány k dobrovolnému vyplnění 
dotazníku reflektujícího dopad projektu na jeho účastníky. Pro zajištění návratnosti byla osobám CS 
ponechána možnost anonymní odpovědi. K 20. červenci 2021 vyplnilo dotazník 60 respondentů.  

Předmětem dotazníkového řešení byly otázky: 

1. Uveďte prosím vaše pohlaví. 
2. Jak jste se o projektu Třetí klíč k práci dozvěděl/a? Můžete zvolit více možností. 
3. Proč jste se rozhodl/a do projektu Třetí klíč k práci vstoupit? Můžete zvolit více možností. 
4. Kterou z forem podpory jste v rámci projektu využil/a? Můžete zvolit více možností. 
5. Využíváte získané znalosti a dovednosti v praxi? 
6. Jaký benefit projektu Třetí klíč k práci pro vás byl rozhodující? Můžete zvolit více možností. 
7. V rámci projektu jsem absolvoval/a bloky rozvoje měkkých dovedností Job klub. 
8. PRO ABSOLVENTY JOB KLUBU: zaškrtněte prosím tvrzení, se kterým se shodujete. Můžete 

uvolit i více možností. 
9. Uvítala byste v budoucnu další obdobný projekt v Centru Petrklíč? 
10. Pole pro vlastní komentář. 

 

Výsledkem dotazníkového šetření bylo zjištěno, že majoritní podíl všech respondentů tvoří ženy. 
Nejsilnějším motivem pro vstup do projektu osoby CS shledaly bezplatnou možnost rozšíření svých 
pracovních kompetencí, zejména formou profesní kvalifikace přímo v místě svého bydliště.  

Značnou část CS motivovalo též bezplatné poradenství pro zahájení jejich samostatné výdělečné 
činnosti. Překvapivě pouze malá část respondentů se projektu účastnila z pozice nezaměstnaného 
žadatele o práci.  

Nadpoloviční většina respondentů potvrdila, že získané dovednosti již aktivně využívá ve své praxi 
a o jednotky méně respondentů potvrdilo, že získané dovednosti a znalosti sice ještě aktivně 
nevyužilo, avšak jejich zúročení očekávají v blízké budoucnosti. Žádný z respondentů se nedomnívá, 
že by žádné užitečné dovednosti a znalosti během svého vzdělávání nezískal.  

 

 



 
 

Celkem tři čtvrtiny respondentů absolvovalo bloky osobnostního rozvoje a v nadpoloviční většině 
uvádí, že se po jejich absolvování cítí jistěji při sebeprezentaci obecně i při sebeprezentaci při 
pracovním pohovoru, ví, jaké otázky mohou při pracovním pohovoru očekávat a dovedou na ně 
lépe reagovat. Dokáží lépe sestavit svůj životopis a snadněji formulovat motivační dopis, stejně 
jako hovořit před více lidmi a diskutovat o svých silných a slabých stránkách. Sedmnáct osob též 
uvádí, že jim bloky osobnostního rozvoje pomohly sestavit si priority v oblasti práce, rodiny i volného 
času. Jedenáct osob díky blokům osobnostního rozvoje poznalo nové možnosti, jak se uplatnit na 
trhu práce. Pouze tři osoby se domnívají, že jim bloky osobnostního rozvoje nepřinesly žádné 
benefity.  

Majoritní většina respondentů by v budoucnu uvítala obdobný projekt v Centru Petrklíč. 

 

 

Grafické zpracování dotazníkového šetření: 

 

     Žena – 57 odpovědí 
     Muž – 3 odpovědi 
 



 

 
Při osobní návštěvě Centra Petrklíč – 20 odpovědí (33,3 %) 
 
Ze sociálních sítí – 33 odpovědí (55 %) 
 
Od známých – 12 odpovědí (20 %) 
 
Z webových stránek Centra Petrklíč – 14 odpovědí (23,3 %) 
 
Z vývěskových vitrín Centra Petrklíč – 9 odpovědí (15 %) 
 
Z letáků – 2 odpovědi (3,3 %) 
 

 
Byl/a jsem nespokojen/a se svým uplatněním na trhu práce a kvalifikací/kurzem jsem si chtěl/a rozšířit 
možnosti svého pracovního uplatnění – 13 odpovědí (21,7 %) 
 
Se svým dosavadním uplatněním na trhu práce jsem spokojen/a, avšak další možné rozšíření svých 
dovedností považuji za dobrou příležitost, jak se na trhu práce ještě lépe uplatnit – 25 odpovědí (41,7 %) 
 
Jsem (byl/a) jsem na rodičovské dovolené a potřeboval/a jsem se opět dostat do pracovního rytmu, osvěžit a 
rozšířit své pracovní dovednosti – 24 odpovědí (40 %) 
 
 
 



 
 
 
Jsem (byl/a) jsem nezaměstnaný/á a rozšířením své kvalifikace či vzdělávacím kurzem jsem si chtěl/a rozšířit 
možnost uplatnění na trhu práce – 5 odpovědí (8,3 %) 
 
Rozhodl/a jsem se samostatně podnikat (nebo již podnikám). Zvolená aktivita mi pomohla lépe se zorientovat 
v mé činnosti – 14 odpovědí (23,3 %) 
 
Potřeboval/a jsem odbornou konzultaci v oblasti práva, financí či účetnictví – 11 odpovědí (18,3 %) 
 
Jiné (možnost samostatného komentáře): potřebovala jsem se dostat opět mezi lidi :) – 1 odpověď (1,7 %) 
 

 

Kvalifikační kurz – 40 odpovědí (66,7 %) 
 
Vzdělávací seminář – 19 odpovědí (31,7 %) 
 
Počítačový kurz (pouze pro Základy práce na PC a MS Office pro mírně pokročilé) – 13 odpovědí (21,7 %) 
 
Právní poradnu – 15 odpovědí (25 %) 
 
Účetní a finanční poradnu – 18 odpovědí (30 %) 
 



 

 

Ano, získané dovednosti aktivně využívám – 31 odpovědí (51,7 %) 

Zatím jsem neměla příležitost získané dovednosti uplatnit, ale předpokládám, že v budoucnu je využiji – 28 
odpovědí (46,7 %) 

Získané dovednosti/poskytnutá rada mi pomohla řešit životní situaci (ve smyslu jednorázové pomoci) – 8 
odpovědí (13,3 %) 

Domnívám se, že žádné užitečné dovednosti, znalosti ani rady jsem nezískal/a – 0 odpovědí (0 %) 

Jiné (možnost samostatného komentáře): ano, částečně mohu využívat v jiném oboru – 1 odpověď (1,7 %); 
Právní, účetníi finanční poradenství jsem již využila, kvalifikační kurz využiji v budoucnu – 1 odpověď (1,7 %) 

 

 



 

Bezplatná účast na vzdělávacích aktivitách – 51 odpovědí (85 %) 

Bezplatná možnost odborné konzultace (právní, finanční, účetní) – 26 odpovědí (43,3 %) 

Bezplatná možnost hlídací služby pro mé děti během mých vzdělávacích/poradenských aktivit – 28 odpovědí 
(46, 7 %) 

Dobrá dostupnost z místa mého bydliště – 40 odpovědí (66,7 %) 

Jiné (možnost samostatného komentáře): Bezplatné hlídání jsem nevyužila, ale jen náhodou. Je to skvělá 
podpora pro rodiče, pokud je to i s hlídáním a to takto hned vedle. – 1 odpověď (1,7 %) 

 

 

      Ano – 45 odpovědí 

      Ne – 15 odpovědí  

 

 



 

Po absolvování Job klubu se cítím jistěji při pracovním pohovoru, vím, jaké otázky mohu očekávat a dovedu 
na ně lépe reagovat – 27 odpovědí (61,4 %) 

Po absolvování Job klubu se cítím lépe při sebeprezentaci - dokážu lépe hovořit před více lidmi, dovedu 
hovořit o svých silných a slabých stránkách – 25 odpovědí (56,8 %) 

Po absolvování Job klubu dokážu lépe sestavit svůj profesní životopis a formulovat motivační dopis – 26 
odpovědí (59,1 %) 

Absolvování Job klubu mi pomohlo sestavit si své priority (práce, rodina, volný čas) – 17 odpovědí (38,6 %) 

Díky Job klubu jsem poznala nové možnosti, jak se uplatnit na trhu práce – 11 odpovědí (25 %) 

Job klub mi nepřinesl žádné benefity – 3 odpovědi (6,8 %) 

Jiné (možnost samostatného komentáře): Díky Job clubu jsem poznala nové lidi a rozšířila si obzory – 1 
odpověď (2,3 %) 

 

 
Ano – 49 odpovědí (81,7 %) 

Ne – 0 odpovědí (0 %) 

Nevím – 6 odpovědí (10 %)  

Ano, ale vzhledem k tomu, že mé nejmladší dítě dovršilo či brzy dovrší 15 let věku, nebudu se moci účastnit – 
1 odpověď (1,7 %) 

Jiné (možnost samostatného komentáře): Již nejsem na RD, jsem časově vytížená – 1 odpověď (1,7 %); 
pokud nezaměstnaná/ý, tak určitě – 1 odpověď (1,7 %)  

 

V tomto poli máte možnost vepsat vlastní poznámky, postřehy, zkušenosti a zážitky, 

které vás k projektu Třetí klíč k práci napadají. 

17 odpovědí 
Moc děkuji především za blok daňový/finanční. 
 
Děkuji za možnost účastnit se rekvalifikačního kurzu Tvorba www stránek 
 



 
Výborná organizace, komunikace paní Kakosové a příjemné prostředí a ochotný personál celého centra 
Petrklíč. 
 
obdiv a poděkování za nasazení, super organizaci a milý přístup 
 
velká spokojenost - velmi děkuji za vytvoření daných vzdělávacích příležitostí v našem městečku a přeji 
hodně úspěchů do budoucna! :) 
 
 
Volila bych i odpolední časy neboť dopoledne bývají doktoři, které nelze přesunout a účast je na kurzu 
povinná. 
 
Jelikož byl kurz online, bylo dost věcí jinak. Za mě, bych pro příště dala do požadavků stejný PC. Na jiném 
typu PC se pracuje jinak a pak je účastník v nevýhodě. 
 
 
Jsem na mateřské dovolené a moc si vážím toho, že jsem měla možnost zúčastnit se vzdělávacího kurzu 
obor asistentka. Hlavně díky bezplatnému hlídání mého syna, bez toho bych si něco takového nemohla 
dovolit. Byla jsem moc spokojená, o syna bylo skvěle postaráno a já jsem se naučila spoustu všestranně 
využitelných věcí. Věřím, že po mateřské dovolené budu mít, díky získanému certifikátu, větší šanci k 
uplatnění na trhu práce.  
Eva Růzhová 
 
Děkuji moc za projekt Třetí klíč k práci, který mi dal příležitost se na rodičovské dovolené naučit novým 
dovednostem a rozšířit své možnosti uplatnění na trhu práce. Díky kvalifikačním kurzu a Job klubu jsem 
získala větší profesní sebevědomí. Rovněž jsem vděčná za možnost sociálních kontaktů a navázání nových 
přátelství v rámci účastnic kurzu. Paní Kakosová odvedla jako vedoucí projektu skvělou práci. Projekt byl 
výborně propagován, během kurzu nás vždy o všem podrobně informovala a uměla podpořit. Bylo by moc 
dobře, kdyby podobné projekty fungovaly v našem městě i v budoucnu a mohli je využít další rodiče.  
Petra Čabajová 
 
Děkuji za precizní a vždy vstřícný přístup Lucce Kakosové. Je to člověk na správném místě. 
 
Celý projekt byl naprosto fantastický, úžasný a nejlepší.. Mám chuť se vám všem poklonit,ať už zastáváte 
pozici organizátora, chůvy nebo toho, kdo kurzy vedl.. Všechno bylo velkým přínosem.. Obzvlášť ráda 
vzpomínám na job klub, který mi na začátku přišel opravdu hrozný a k ničemu, ale paní lektorka to vedla tak 
úžasně, že mi to opravdu pomohlo "zvednout hlavu" a vidět možnosti... Díky vám jsem na své cestě, která mě 
naplňuje.. Opravdu díky strašně moc a mějte se fajn . Má to smysl. 
 
Děkuji za vaši skvělou práci! 
 
Bylo to super, obohacujíci s prima lektory,kteří velmi trpělivě vysvětlovali:) 
 
Děkuji všem zaměstnancům Petrklíče za úžasné prostředí a velmi milý a profesionální přístup. 
 
Absolvoval jsem jen jeden kurz a to MS Office. Bylo to vše v takové rodinné atmosféře a na profesionální 
úrovni. Vše bylo dobře zrealizováno a dalo mi to opravdu nějaké nové zkušenosti a znalosti. A také nové 
známé. Velká výhoda toho všeho byla i bezplatná certifikace. Velké poděkování i lidem, kteří to vše dali 
dohromady a měli okolo toho spoustu práce a starostí. Takže ještě jednou díky všem. 
 
Bylo to naprosto úžasné setkání žen v podobné životní situaci, načerpání nových znalostí a vědomosti, 
sdílení zkušeností a získání zajímavých kontaktů. Seznámila jsem se zde s mnoha možnostmi, jak využívat a 
kde hledat informace na PC, seznámení s užitečnými aplikacemi. Rozhodně bych doporučila každé matce, 
která se hodlá uplatnit na trhu práce v jim oboru, který byl v nabídce projektu. 
 
Naprostá spojenost, i přes dobu covidovou skvělá organizace. Určitě se ráda znovu zúčastním pokud bude 
možnost.  
Kateřina Šmídová 
 

__________________________________________________________ 

Tento dokument vypracovala vedoucí projektu Lucie Kakosová na základě dat shromažďovaných v programu ISKP2014+ a 
dat získaných dotazníkovým šetřením CS.     Datum: 16. srpna 2021 


