
Šablona případové studie  

 

Základní identifikační údaje výzvy a projektu 

Výzva MAS výzva č. 3 - OPZ - podpora zaměstnanosti 

550/03_16_047/CLLD_15_01_262 

Programový rámec  OPZ 

Opatření  Zaměstnanost 

Příjem žádostí ve výzvě   17.4.2018 – 15.6.2018 

Žádost/projekt1 Podpora pro nové zaměstnance 

Kontaktní osoba 
žadatele/příjemce2  

Jméno, pracovní pozice: Blanka Dohnalová, majitelka 

Telefon: 608 676 999 

e-mail: 608676999@tiscali.cz 

Údaje o projektu z ŽoD (a související dokumentace) 

Období realizace projektu    02/2019 – 05/2020 

Fáze projektu  Ve fyzické realizaci 

CZV3 (v Kč)   693.500,- 

Stručný obsah projektu  Realizace projektu má pozitivní přínos pro trh práce, umožní zapojit do pracovního procesu osoby 
problematicky zaměstnatelné. Umožní těmto osobám získat pracovní návyky, nové dovednosti a 

praktické znalosti. 

                                            
1 S ohledem na relativně nízký počet zpracovaných případových studií a vysokou míru zobecňování je možné tento údaj považovat za tajný a nezveřejňovat jej 
(např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.).  
2 Při zveřejňování je možné tento údaj z důvodu ochrany osobních údajů (např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.) 
odstranit (neuvádět).  
3 MAS převezme konečný platný údaj z dostupné dokumentace, tj. Žádost o dotaci, případně závěrečná žádost o platbu u již ukončených projektů. 



Cíle projektu  Hlavním cílem projektu je vytvořit nové pracovní příležitosti ve firmě Blanky Dohnalové pro osoby ucházející se 
o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby hendikepované na trhu práce, osoby zdravotně 
postižené, sociálně vyloučené a osoby po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Nově vzniklé pracovní 
pozice: Pomocná síla na úklid hotelu a restaurace a Pracovník skladu / prodavač 
jsou pracovní pozice manuálně jednoduché, zaškolení na tyto pracovní pozice není časově náročné ani 
nákladné. 

Cílová skupina/skupiny 
projektu 

Osoby se zdravotním postižením, uchazeči o zaměstnání 

Komentář evaluátora 
k projektu  

Cílené vytvoření pracovního místa pro osobu z cílové skupiny, 
znamená najít vhodného adepta, uzpůsobit jeho schopnostem a dovednostem pracovní náplň, zajistit 
mu možný rozvoj jeho dovedností (přidávat těžší práci, zajistit organizačně obtížnější úkoly) a zajistit mu 

adekvátní odměnu. 

Indikátory4  číslo název cílová 
hodnota  

dosažená hodnota  

z MZ/ZoR u 
projektů 
v realizaci  

z ZZoR 
u ukončeních 

projektů 

60000 Celkový počet účastníků 10 2 0 

 

62800 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 
hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 

a to i OSVČ** 

2 2 0 

Komentář k indikátorům  Hodnota indikátoru Celkový počet účastníků nebude v roce 2018 naplněna, ovšem v roce 2019 bude vyhlášena 
výzva znova, kde vím o více možných projektech – tento indikátor bude naplněn. Indikátor 62800 bude naplněn 
po ukončení realizace tohoto projektu.    

Kvalitativní údaje a zjištění k žádosti/projektu  

                                            
4 MAS v případě potřeby přidá další řádky.  



Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro příjemce  

Vytvořená 2 pracovní místa pro osoby z vymezených cílových skupin 

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro cílovou skupinu 
(skupiny)  

Zaměstnání 2 osob s problémy uplatnění na trhu práce 

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro další organizace, 
subjekty místní správy, 
osoby  

Zaměstnání 2 osob s problémy uplatnění na trhu práce – jelikož tyto osoby stále nebyly zaměstnány, můžeme 
pouze hypoteticky usuzovat na efekty projektu (zda se zaměstná absolvent s nižší kvalifikací či osoba starší 50 
let, která by jen těžko získává na trhu práce zaměstnání) 

Udržitelnost výstupů, 
výsledků a efektů projektu 

Obě vytvořená pracovní místa jsou plánována jako dlouhodobá, tzn. i po ukončení projektu. 

Shrnutí ostatních zjištění 
k projektu vyplývajících 
z rozhovoru   

Projekt je ve fází počátku realizace. Žadatel díky realizaci projektu bude moci poskytnout dostatečný 
časový prostor i zaškolení nově přijatým pracovníkům.  

Vyhodnocení vazby 
a příspěvku projektu 

ke specifickému cíli 

Opatření Programového 
rámce  

Projekt je v souladu s program. 

 
 
 


