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Projekt Opus Prachatice 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Žádná práce není těžká, máme-li o ní zájem.“ 

 
Projekt Opus Prachatice je určen těm,  

kteří se práce nebojí. 
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Záměr projektu 
 

1. Identifikace operačního programu a výzvy 

 
Číslo operačního programu:   
CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Číslo prioritní osy:     
4.3 
Název prioritní osy:     
Sociální integrace a rovné příležitosti 
Název oblasti podpory:    
3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 
68 - Výzva pro předkládání GP  
 
 

2. Identifikace příjemce podpory a projektu 
 

Název příjemce:    Farní charita Prachatice 
Název projektu:    Opus Prachatice 
Registrační číslo projektu:   CZ.1.04/3.3.05/68.00215 
Výše přidělené podpory:   5 096 984,-Kč 
Datum zahájení projektu:   01.09.2011 
Datum ukončení projektu:   31.08.2013 
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3. Stručný obsah projektu 

 
Projekt Opus Prachatice se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti  
a celkového uplatnění na pracovním trhu pro cílovou skupinu osob 
sociálně znevýhodněných a vyloučených z regionu okresu Prachatice. 
Jeho záměrem je především narovnávat bariéry, které podstatně 
limitují osoby z vybrané cílové skupiny na pracovním trhu (slabá 
motivace, malé pracovní návyky, silná zadluženost, exekuční řízení, 
nízké vzdělání). 
V rámci projektu budeme využívat všech dostupných nástrojů, které 
vedou k umístění cílové skupiny na trh práce - zejména motivační  
a aktivizační metody práce, odborné poradenství, vzdělávání, další 
podpůrné služby (bilanční diagnostiku, cvičná pracoviště). Budou 
využity i veškeré možnosti APZ určené pro cílovou skupinu projektu  
a rovněž přímá podpora na tvorbu pracovních míst formou úhrady 
mzdových a dalších nákladů (příspěvky na veřejnou dopravu, 
rekvalifikace a hlídání dětí). 
Projekt sleduje především dlouhodobé a tudíž komplexní řešení této 
problematiky, bude využívat především zkušeností ze sociální práce  
s cílovou skupinou a rovněž i individuálního přístupu, který je 
základním předpokladem pro úspěšnost celého procesu. Dílčí aktivity 
projektu budou využívány tak, aby měly co nejefektivnější dopad  
na získání a udržení si zaměstnání. 
V rámci projektového managementu budou vyhledávány podniky  
a organizace, které jsou dlouhodobě na trhu práce stabilními 
zaměstnavateli s cílem umožnit cílové skupině získat praxi  
či zaměstnání v různých oborech (zemědělství, stavebnictví, výroba, 
služby). 
Doplňkově se chceme zabývat i řešení problematiky silného zadlužení 
cílové skupiny a vytvoření pracovní skupiny pro přípravu metodiky  
pro oddlužování osob z cílové skupiny, jejíž členové budou  
ze spolupracujících organizací projektu (ÚP Prachatice, PMS 
Prachatice, MÚ Prachatice). 
Projekt bude rozdělen na 6 klíčových aktivit. 
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4. Cílová skupina projektu 

 
Osoby pečující o osobu blízkou 
Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí 
Fyzické osoby po ukončení trestu odnětí svobody 
 
 

5. Dopady a místa realizace 

 
Projekt bude realizován v jihočeském kraji na území ORP Prachatice. 
 
Adresa kanceláře projektu:  Vodňanská 7,  

383 01 Prachatice 
Dostupnost místa realizace:  

 bezbariérovost - v budově je výtah přístupný z ulice bočním 
vchodem; 

 budova je zajištěna bezpečnostním systémem; 

 jsou zde oddělená sociální zařízení. 
 

 

6. Klíčové aktivity 

 
01 Nábor účastníků 
Nábor bude probíhat od zahájení projektu po celou dobu realizace 
projektu, nejpozději však 3 měsíce před ukončením projektu. Nábor 
účastníků bude rozdělen do 8 vln v časovém odstupu 3 měsíců, 
během kterých budeme průběžně přijímat přihlášky do projektu.  
V rámci náboru bude do projektu zařazeno 12 osob 
Hl. kritériem výběru účastníka do projektu bude: 

 evidence na ÚP;  

 zdravotní stav (schopen práce, příp. s lehkými omezeními);  

 motivace ke změně rizikového způsobu života. 
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Zájemce se podrobně seznámí se všemi klíčovými aktivitami,  
s metodami práce, obdrží písemný materiál, ve kterém budou všechny 
zásadní informace mající vliv na získání maximální podpory  
z projektu. Součástí náboru bude sociální šetření a sestavení 
individuálního plánu, který bude zohledňovat aktuální možnosti 
účastníka, vč. navrhovaných kroků podpory. Bude sepsána Dohoda 
mezi účastníkem a realizátorem projektu,  
vč. souhlasu se zařazením do projektu a souhlasem s nakládáním  
s osobními a citlivými údaji. 
 
02 Vzdělávací aktivity 
Vzdělávací aktivity budou rozděleny na 2 části: 

 SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ - povinné pro všechny 
účastníky.  

 REKVALIFIKACE - budou realizovány na základě 
sestavených individuálních plánů jednotlivých účastníků.  

 
03 Odborné poradenství 
Odborné poradenství budou využívat účastníci v průběhu celé 
realizace projektu, zejména po absolvování skupinového poradenství. 
Odborný poradci budou mít předem určené konzultační hodiny  
v pracovním týdnu. Poradenství bude probíhat individuální formou. 
Poradenství bude rozděleno na 2 části: 

 ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ - zaměřené především  
na pracovně-právní oblast 

 ODBORNÉ PORADENSTVÍ – zaměřené na bilanční 
diagnostiku. 

 
04 Umístění na pracovní trh 
Hlavním cílem aktivity je uvolnit/nalézt na trhu práce v okrese 
Prachatice nové pracovní pozice vhodné pro cílové skupiny projektu  
a umožnit jim tak návrat do zaměstnání a obecně návrat do spo-
lečnosti. Úkolem realizačního týmu bude komunikace s místními 
podniky  
a zaměstnavateli a nabídka výhod prostředků APZ i přímé podpory 
projektu.  
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Zároveň se v rámci této aktivity bude pracovat s účastníky projektu  
na tom, aby byli schopni splnit očekávání zaměstnavatelů, k tomu 
budeme využívat především: 

 OBNOVY PRACOVNÍCH NÁVYKŮ  

 EXKURZÍ DO PODNIKŮ  

 PODPORU KOMUNIKACE  
 
05 Dluhová past 
Hlavním cílem aktivity je vytvoření funkčního systému pomoci osobám 
s cílových skupin aktivně se podílet na řešení dluhové pasti, ve které 
se ocitly. Dluhová past se týká 95% osob z cílových skupin projektu, 
přičemž se s ní setkávají všechny spolupracující organizace projektu.  
Aktivita bude rozdělena do 2 částí: 

 SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ - v rámci spolupráce vznikne 
pracovní skupina sestavená z odborníků a pracovníků 
spolupracujících organizací, která bude mít za cíl tvorbu 
metodiky a zhodnocení pracovních postupů a výsledků dílčích 
aktivit projektu.  

 ODDLUŽOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU - bude provázané 
se skupinovým a odborným poradenstvím a bilanční 
diagnostikou.  

 
06 Přímá podpora 
V rámci přímé podpory budou využívána doprovodná a podpůrná 
opatření, zejména: 

 PŘÍSPĚVEK NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ  

 PŘÍSPĚVEK NA VEŘEJNOU DOPRAVU  

 PŘÍSPĚVEK NA STRAVU  

 PŘÍSPĚVEK NA DOPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH POŽADAVKŮ 
ZAMĚSTNAVATELE  

 
Součástí bude i vytvoření nových pracovních míst formou úhrady 
mzdových nákladů, které bude poskytnuto přímo zaměstnavatelům 
max. však po dobu 6 měsíců ve výši základní mzdy dané zákonem 
s přičtením povinných odvodů. V rámci této podpory bude  
se zaměstnavatelem sepsána písemná dohoda stanovující jasná 
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pravidla podpory. Maximálně bude takto podpořeno vytvoření 30 
pracovních pozic. 
 
 

7. Zdroje financování a náklady projektu 

 
Příspěvek ze strukturálních fondů:   4 332 436,40, tj. 85% 
Příspěvek z národních veřejných zdrojů:  764 547,60, tj 15% 
Celkové výdaje projektu:    5 096 984,00 
Celková dotace:     5 096 984,00 
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Realizace projektu 
 
 
V této kapitole popisujeme zrealizované klíčové aktivity projektu. 
 

1. Klíčová aktivita – nábor účastníků 

 
 
Do projektu bylo v průběhu realizace zapojeno 107 účastníků, z toho 

72 mužů a 37 žen. Účastníky projektu lze dál rozdělit podle různých 

kritérií: 

Dle věkové kategorie: 

Věková kategorie Počet účastníků 

15-24 let 29 

25-54 let 70 

55-64 let 10 

 
Dle dosaženého vzdělání: 

Stupeň vzdělání Počet osob 

Základní 68, tj 62% 

Střední (SOU/SŠ) 41, tj. 38% 

Vysokoškolské 0 
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Dle příslušnosti k cílové skupině: 
Cílová skupina Celkový 

počet 
podpořených 
osob 

Počet 
podpořených 
osob v žádosti 
projektu 

% plnění 

MI 

Celkový počet 
účastníků projektu 

109 96 
110% 

Z toho:   
 

Nezaměstnaní 109  
 

Osoby po ukončení 
trestu odnětí svobody 

31  
- 

Osoby se záznamem v 
RT 

36  
- 

Osoby pečující o osobu 
blízkou 

19  
- 

Etnické menšiny 39  
- 

Osoby z jiného 
sociokulturního 
prostředí 

70  
- 

Osoby v dluhové pasti 77  
- 
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2. Klíčová aktivita - vzdělávání 

 
SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ – v rámci projektu proběhlo 8 cyklů, do 
kterých bylo zařazeno celkem 105 osob, z nich úspěšně dokončilo 93 
osob (tj. 85%). 

 
 termín Počet 

zařaze-
ných 
účast-
níků 

Počet 
úspěš-
ných 
absol-
ventů 

Z toho 
mužů 

Z toho 
žen 

1. 18.-20.1. a 25.-27.1.2012 12 10 3 7 

2. 21.-23.3. a 28.-29.3.2012 14 13 5 8 

3. 20.-22.6. a 26.-28.6.2012 14 13 7 6 

4. 17.-21.9. a 26.9.2012 14 12 8 4 

5. 29.-30.11 a 4.-7.12.2012 12 11 6 5 

6. 12.-15.2. a 18.-19.2.2013 12 11 9 2 

7. 21.5.-24.5. a 27.5.-28.5.2013 14 10 7 3 

8. 20.6.-21.6. a 24.6.-27.6.2013 13 13 10 3 
 

Náklady na skupinové poradenství činily částku 226.893,- Kč. 
 
 
 
REKVALIFIKAČNÍ KURZY: 
 
V průběhu měsíců duben – květen 2012 byly realizovány následující 
rekvalifikační kurzy:  

 Jednoduchá obsluha – do kurzu nastoupila 1 žena, která kurz 
úspěšně absolvovala a získala Osvědčení o získání profesní 
kvalifikace. 

 Výpomoc při přípravě pokrmů – do kurzu nastoupili 1 muž a 2 
ženy, kurz úspěšně absolvoval 1 muž a 1 žena a získali 
Osvědčení o získání profesní kvalifikace. 
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 Základní kurz sváření elektrickým obloukem – do kurzu 
nastoupili 4 muži, kteří kurz úspěšně absolvovali a získali 
svářečský průkaz. 

 Řidičské oprávnění pro sk. T – do kurzu nastoupil 1 muž, 
který kurz úspěšně absolvoval a získal řidičský průkaz sk. T 

V měsíci říjnu a listopadu 2012 byly realizovány následující 
rekvalifikační kurzy:  

 Základní kurz pro práci s křovinořezem – do kurzu nastoupili 3 
muži, kurz úspěšně absolvovali pouze 2 osoby a získaly 
Osvědčení o rekvalifikaci. 

 Základní kurz pro práci s motorovou pilou – do kurzu 
nastoupili 3 muži, kteří kurz úspěšně absolvovali a získali 
Osvědčení o rekvalifikaci. 

 Odborný dřevorubecký kurz – do kurzu nastoupil 1 muž, který 
kurz úspěšně absolvoval a získal Osvědčení o rekvalifikaci. 

 Pracovník v sociálních službách – do kurzu se přihlásilo 10 
osob, dodavatelem rekvalifikací bylo vybráno pouze 5 osob (2 
muži, 3 ženy), které rekvalifikaci zdárně dokončily.  

 Řidičské oprávnění pro sk. T – do kurzu nastoupil 1 muž, 
který rekvalifikační kurz dokončil a získal řidičské oprávnění 
sk. T. 

V období března až května 2013 byly realizovány zbylé rekvalifikační 
kurzy: 

 RK Dřevorubecký kurz – do kurzu nastoupilo 8 mužů, všichni 
účastníci řádně RK dokončili. 

 RK Odborný kurz pro specializované kácení a práci 
s motorovou pilou mimo těžbu dřeva – nastoupili 3 muži, kteří 
RK řádně dokončili. 

 RK Základní kurz pro práci s motorovou pilou  - nastoupili 3 
muži, kteří RK řádně dokončili. 

 Řidičské oprávnění sk. T – do kurzu nastoupili 2 muži, kteří 
kurz řádně dokončili (jeden účastník dokončil po opravných 
zkouškách). 
 

 
Náklady na rekvalifikační kurzy činily celkem 439.061,- Kč (čerpalo 38 
osob). 



14 

 

3. Klíčová aktivita - odborné poradenství 

 
ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ – do základního poradenství jsou 
zařazeni všichni účastníci projektu, tedy 109 osob, z toho 72 mužů a 
37 žen. 
 

V rámci základního poradenství mělo nejvíce účastníků zájem o: 

 poradenství v oblasti bydlení, 

 předání kontaktů na volné byty či ubytovny, 

 umožnění telefonické komunikace s pronajímateli či 
ubytovateli, 

 doprovod k pronajímateli. 
 

Ze strany účastníků byl zájem o poskytnutí informací z oblasti 
sociálního zabezpečení, o asistenci při sepisu žádostí a potvrzení,  
umožnění telefonické komunikace s úřady, o doprovod na úřady a 
doprovod do organizací či institucí, o řešení zdravotní  či rodinné 
problematiky, či o poskytnutí informací k vyřízení dokladů a poskytnutí 
navazujících služeb.  
 
ODBORNÉ PORADENSTVÍ - bilanční diagnostiku čerpalo 
z celkového plánovaného počtu 27 účastníků pouze 26 účastníků 
projektu, z toho 16 mužů a 10 žen. 

 
Náklady na bilanční diagnostiku činily částku 79.716,- Kč. 
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4. Klíčová aktivita - umístění na trh práce 

 
VYTVOŘENÁ / PODPOŘENÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
V rámci projektu zajišťujeme tzv. přímou podporou pracovní místa u 
některých zaměstnavatelů, celkem jsme zatím zřídili 30 pracovních 
míst, přičemž někteří klienti byli u firem vystřídáni.  
Na území prachaticka jsme podpořili tyto firmy: 

 Technické služby Prachatice – zřízeno 10 pracovních míst – 
12 lidí čerpalo (dělnické profese – údržba veřejných 
prostranství) 

 Sportovní zařízení Prachatice – zřízeno 5 pracovních míst – 6 
lidí čerpalo (dělnické profese – údržba areálu sportovních 
hřišť) 

 Emil Laci – zřízeny 4 pracovní místa – 7 lidí čerpalo (dělnické 
profese – údržba veřejných prostranství) 

 František Batík – zřízeny 2 pracovní místa – 4 lidi čerpalo 
(dělnické profese – práce v lese, čištění lesních porostů) 

 Technické služby Nová Pec – zřízeny 2 pracovní místa – 3 lidi 
čerpalo (dělnické profese – údržba veřejných prostranství a 
parkovišť) 

 Občanské sdružení Portus Prachatice – zřízeny 2 pracovní 
místa – 3 lidi čerpalo (pomocná síla v kavárně a uklízečka) 

 Město Vlachovo Březí – zřízeny 2 pracovní místa – 2 lidi 
čerpalo (dělnické profese – údržba veřejných prostranství) 

 Město Husinec – zřízeny 3 pracovní místa – 4 lidi čerpalo 
(dělnické profese - údržba veřejných prostranství) 

 
Za dobu realizace projektu se nám podařilo umístit na hlavní pracovní 
poměr mimo podpořená pracovní místa celkem 17 osob, z toho 8 žen 
a 9 mužů a dále na Dohodu o provedení práce celkem 5 žen.   
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PORADENSTVÍ K TRHU PRÁCE  

Všem účastníkům, kteří hledali zaměstnání, byly předávány informace 
o zdrojích pro hledání práce. Největší zájem ze strany účastníků je o: 

 předání nabídky volných pracovních míst  

 asistenci při hledání práce na internetu  

 umožnění telefonické komunikace se zaměstnavatelem  

 nácvik telefonické komunikace se zaměstnavatelem  

 pomoc se založením e-mailové schránky  

 nácvik e-mailové komunikace se zaměstnavateli  

 pomoc s e-mailovou komunikací se zaměstnavatelem  

 pomoc s vložením inzerátu na web MPSV  

 pomoc se sepisem životopisu  

 nácvik přijímacího pohovoru  

 poskytnutí informací z úřadu práce  

 poskytnutí informací z oblasti pracovního práva  

 doprovod k zaměstnavateli. 
 
 
 
EXKURZE 
Další z činností projektu byly exkurze do podniků v jihočeském, 

středočeském a plzeňském kraji, vybírali jsme významné 

zaměstnavatele pro naši cílovou skupinu.  

Podniky a firmy, kde proběhly exkurze: 

 23.3.2012 - Hospic sv. J. Neumanna v Prachaticích – 
zúčastnilo se 12 osob,  

 20.6.2012 - Chráněná dílna Spektrum v Prachaticích – 
zúčastnilo se 6 osob, 

 26.6.2012 - Jihokov, Husinec - zúčastnilo 6 osob, 

 18.9.2012 - M-technika Prachatice - zúčastnilo se 8 osob, 

 20.9.2012 - Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích – 
zúčastnilo se 9 osob,  
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 4.12.2012 - Pekárna Klas Prachatice – zúčastnilo se 5 osob, 

 6.12.2012 - Reinfurt-ČR, k. s. Prachatice – zúčastnilo se 5 
osob, 

 18.2.2012 - Dřevařská pila Včelná pod Boubínem – zúčastnilo 
se 8 osob, 

 12.6.2013 – Národní park Šumava – zúčastnilo se 18 osob, 

 26.6.2013 – Plzeňský Prazdroj a Bohemia Sekt, Plzeň – 
zúčastnilo se 15 osob. 

 24.7.2013 – JE Temelín a Budějovický Budvar – zúčastnilo se 
12 osob. 

 19.8.2013 – Škoda auto Mladá Boleslav – zúčastnilo se 15 
osob. 

 

5. Klíčová aktivita - dluhová problematika 

 
Většina účastníků projektu uvedla, že se nachází ve finanční a 
dluhové tísni, z toho jen cca 15% svou tíživou finanční situaci řešilo. 
15% uvedlo, že své dluhy pravidelně či nepravidelně splácí, 3% osoby 
uvedly, že jim byly dluhy v rámci exekuce pozastaveny.  

 

V rámci řešení dluhové problematiky měli účastníci zájem o: 
o poradenství v oblasti řešení zadluženosti, 
o nácvik komunikace s věřiteli, umožnění komunikace s věřiteli, 
o sepis žádosti o splátkový kalendář, 
o sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu.  

6. Klíčová aktivita - přímá podpora 

 
Přímá podpora byla směrována zaměstnavatelům i přímo účastníkům 
projektu. 
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Přímá podpora směrovaná zaměstnavatelům: 

 Mzdové náklady v režimu de minimis - vyčleněno  
1.486.800,- Kč, vyčerpáno celkem 1.409.972,-Kč. 

o Technické služby Prachatice – 648.000,- Kč 

o Sportovní zařízení Prachatice – 324.000,- Kč 

o Emil Laci – 255.600,- Kč 

o František Batík – 129.600,- Kč 

o Technické služby Nová Pec – 129.600,- Kč 
 

 Mzdové náklady mimo de minimis – vyčleněno  453.600,- 
Kč, vyčerpáno celkem 390.389,-Kč. 

o Občanské sdružení Portus Prachatice – 129.600,- Kč 

o Město Vlachovo Březí – 129.600,-Kč 

o Město Husinec -  194.400,-Kč 
 
Přímá podpora směrovaná účastníkům projektu: 

o Cestovné na rekvalifikační kurzy – zatím vyplacena částka 
11.570,-Kč (čerpalo 17 osob) 

o Cestovné na poradenské aktivity – zatím vyplacena částka 
10.170,- Kč (čerpalo 43 osob) 

o Stravné na rekvalifikační kurzy – zatím vyplacena částka 
32.900,- Kč (čerpalo 37 osob) 

o lékařské prohlídky – zatím vyplacena částka 2.550,-Kč 
(čerpalo 16 osob) 


