
 
 

 

Je možné i v současné době minimální nezaměstnanosti realizovat projekty ESF 

zaměřené na vzdělávání, rekvalifikace a především zaměstnávání lidí z cílových skupin? 

Tuto otázku jsme položili vedoucímu projektu nazvaného „Nová příležitost ve Vyškově a 

Blansku“ PhDr. Antonínu Holubáři. 

Projekt byl připravován v období, kdy na trhu práce vládly zcela jiné podmínky, a 

byla nouze o pracovní místa. Byl značný nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovní 

síly a plošně mezi požadovanou a nabízenou rekvalifikací. Proto jsme využili výsledky 

průzkumu u zaměstnavatelů a požadavky na specializaci jsme v našem projektu zahrnuli. 

Doplňuji, že námi zvolená cílová skupina 50+ a dlouhodobě nezaměstnaní tvořili v té 

době 2014 – 2015 nejpočetnější skupinu. Mezi prioritní, námi zvolené obory, patřili 

obráběči, obsluha CNC strojů, svářeči, kuchaři, číšníci, řidiči vysokozdvižných vozíků a 

potenciální podnikatelé.  

Složitá cílová skupina a postupný zvýšený zájem o pracovníky vlivem rostoucí 

konjunktury velmi zúžily počty evidovaných uchazečů o zaměstnání a zeštíhlily naši 

cílovou skupinu. Snížil se zájem o vstup do projektu a co je zajímavé, není zájem ani o 

obory kovo a potravinářské, navzdory tomu, že zájem trhu práce stále je a dokonce se 

zvyšuje počet volných a zpravidla slušně placených pracovních míst. 

Náš úkol rekvalifikovat 44 lidí z uvedené cílové skupiny byl velmi ohrožen, i když 

máme podporu spolupracujících ÚP ve Vyškově, Blansku a Boskovicích. Poznali jsme, že 

plánovanou velikost pracovních skupin nejsme schopni dodržet a že motivační kurzy, 

kurzy počítačové a finanční gramotnosti musíme zrealizovat v malých skupinkách 3 – 5 

účastníků, a že tempo realizace projektu je nižší, než jsme plánovali. V důsledku toho bylo 

třeba změnit portfolio nabízených rekvalifikací a pokusit se párovat změnu zájmů 

s možnostmi uplatnění na trhu práce. Nezájem o některé výše uvedené obory jsme 

kompenzovali rekvalifikacemi účetní, sociální pracovník, florista, specializované PC kurzy, 

kosmetika, pedikúra atd.  

Co se nám daří, je uplatňovat absolventy na trhu práce. Závazek zaměstnat 

nejméně 30 účastníků projektu, z toho 10 na finančně dotovaných pracovních místech, je 

splněn. Cítíme uspokojení z toho, že jsme pomohli řadě lidí, kteří byli na ÚP evidováni i 

několik let a dodnes jsou s námi v kontaktu a vzájemné spolupráce si váží.  

Stanovené indikátory splníme, rovněž i dílčí cíle projektu, ale celý projektový tým 

musí maximálně zabrat a věnovat maximální snahu a každodenní péči klientům našeho 

projektu.  

 

Ve Vyškově 27.3.2018 


