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Obecné administrativní údaje projektu
Název Projektu
Realizátor projektu
Osoba odpovědná za projekt
Participující subjekty
Doba realizace projektu
Číslo projektu
Adresa realizace projektu

Brána
Standard Island, z.s.
MgA. Kateřina Kelarová
zaměstnavatelé dle Smluv o spolupráci
1. 1. 2017 – 31. 7. 2018
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003342
Wurmova 6, Brno, 60200

1. Úvod a stručná charakteristika projektu
Nezisková organizace Standard Island realizovala projekt Brána, jehož cílem bylo zlepšit postavení
zástupkyň CS žen pečujících o děti do 15 let na trhu práce prostřednictvím komplexního systému
podpůrných opatření. Tato opatření byla čerpána vždy v pololetním turnusu a zahrnovala jednak
obecné i odborné vzdělávání, ale také pracovní uplatnění a individuální podporu formou práce s
psychologem. Projekt byl realizován v Brně s cílem zapojení 30 osob a probíhal po dobu 19 měsíců.
Plánované aktivity spadaly do oblasti č. 1 dle výzvy a reagovaly na problém žen pečujících o malé děti,
které bojují s problémy během slaďování práce a rodiny, s nezaměstnaností nebo obtížnou
zaměstnatelností. Toto jejich postavení na trhu práce má samozřejmě největší negativní dopad přímo
na rodinu. Dále také dochází ke ztrátě pracovních návyků této cílové skupiny, k horší orientaci na
pracovním trhu, což danou situaci ještě více zhoršuje. S tímto souvisí i nízké sebevědomí žen a případné
psychické potíže. Projekt tedy reflektoval všechny oblasti vyjmenovaných potíží a aktivně pracoval
s jeho účastnicemi na postupném odstraňovaní všech překážek úspěšného vstupu na pracovní trh.
2. Zadání a cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení postavení zástupkyň CS na trhu práce. Tento cíl vnímá realizační
tým jako splněný v situaci, kdy jednotlivé účastnice projektu budou mít do půl roku po ukončení své
účasti v projektu uzavřen pracovní poměr a tento doloží realizačnímu týmu podepsanou pracovní
smlouvou. Za splněný cíl organizace považuje stav, kdy minimálně 15 účastnic z celkových 30 tento
předpoklad splní.
Z uvedeného hlavního cíle projektu vyplývaly další dílčí cíle:
• zvýšení šancí zástupkyň CS na úspěšné nalezení a udržení zaměstnání prostřednictvím účasti
na motivačním kurzu a kurzu počítačové gramotnosti,
• zvýšením povědomí účastnic o praktických aspektech práva a financí odstranit případné
finanční problémy CS, které jsou závažným důsledkem obtížné zaměstnatelnosti,
• zvýšením profesní kvalifikace účastnic projektu rozšířit jejich možnost uplatnění na trhu práce,
• obnovení pracovních návyků zástupkyň CS prostřednictvím pracovního uplatnění u
spolupracujících zaměstnavatelů,
• poskytování dlouhodobého odborného poradenství účastnicím projektu s cílem motivovat je
k setrvání v projektu, nalezení a udržení zaměstnání.
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Naplnění jednotlivých cílů tudíž předpokládá velice aktivní účast CS na všech aktivitách projektu – díky
aktivní práci s účastnicemi projektu je realizační tým mohl lépe poznat, podpořit a nasměrovat na jejich
další cestě.
3. Metody sběru dat k hodnocení projektu
Zpětnou vazbu od účastnic projektu jsme získávaly vždy ke konci jednotlivých běhů projektu (celkem
3x), a to formou rozhovorů, telefonického dotazování, skupinové práce s psycholožkou i písemného
hodnocení projektu. Průběžnou zpětnou vazbu jsme získávaly vždy po ukončení jednotlivých aktivit
formou rozhovorů a společného zhodnocení výstupů aktivity.
Zpětná vazba – hodnocení účasti v projektu klientkami mělo charakter kvalitativního hodnocení a
bylo zaměřeno na tyto oblasti:
• jak hodnotím svoji účast v projektu,
• přínosy projektu pro mne,
• co se mi nelíbilo/co bych potřebovala mít jinak,
• moje poselství pro ostatní.
Hodnocení probíhalo jednou jako tvorba obrazového výstupu (týmová práce pod vedením
psycholožky), jednou jako písemné zhodnocení a jeho následná prezentace a jednou jako skupinová
reflexe vedená formou prezentací a rozhovoru.
Zpětnou vazbu od partnerů projektu – zaměstnavatelů účastnic projektu jsme získaly formou
anonymního dotazníkového šetření (prostřednictvím webové aplikace survio). Šetření proběhlo až ke
konci projektu a na výzvu reagovalo celkem 9 oslovených z 22 (41 %).
Dotazník pro zaměstnavatele zahrnoval hodnocení následujících oblastí:
• rozhodnutí o spolupráci v projektu,
• naplnění očekávání, co se týče spolupráce s klientkami projektu,
• klientek projektu a jejich pracovního nasazení, ochoty spolupracovat, připravenosti pro výkon
dané pozice, komunikace,
• spolupráci a komunikaci s koordinátorkami projektu,
• přínosu vzájemné spolupráce,
• podnětů na zlepšení.
Škála hodnocení byla 1 (nejmíň, nejhorší) až 5 (nejvíc, nejlepší).
4. Spolupráce Standard Island, z.s., s ostatními organizacemi
Projekt Brána byl koncipován s předpokladem spolupráce těchto partnerských organizací:
•

partneři projektu – zaměstnavatelé účastnic projektu pro oblast „Pracovní uplatnění“. Jedná se o
vybrané subjekty, právnické nebo fyzické osoby, působící jak v komerční, tak v neziskové sféře.
Původní předpoklad byl, že zaměstnavatelé budou vybírány z řad subjektů pečujících o malé děti
nebo kavárenských zařízení (na základě stanoveného systému vzdělávání v projektu). Nebylo tak
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ale možné, uspokojit specifické potřeby některých účastnic projektu a vybírat pro ně
zaměstnavatele perspektivní i pro dobu po ukončení jejich účasti v projektu. Z tohoto důvodu bylo
požádáno o změnu v projektu a zaměstnavatelé mohli být vybíráni dle preferencí a odborného
profilu jednotlivých účastnic projektu. V projektu figurovalo celkem 22 zaměstnavatelů pro 28
účastnic, které využily podporu v oblasti pracovního uplatnění.
Detailnější struktura organizací zaměstnávajících účastnice projektu:
- předškolní a školní zařízení pro děti: 8 zařízení (6 státních, 2 privátní),
- společnosti působící v oblasti kavárenského provozu: 5 subjektů (2 OSVČ, 3 PO),
- neziskové organizace působící v oblasti sociálních a jiných služeb: 3 subjekty,
- ostatní komerčně orientované firmy: 6 subjektů.
Následující graf vypovídá o tom, že i přes volný výběr zaměstnavatele tvořily kavárny a MŠ/ZŠ více
než 50 % všech zaměstnavatelů, tj. byla ve většinové míře zachována původní koncepce projektu
„vzdělat v oblasti baristiky + péče o děti, a návazně na to nabídnout účastnicím odpovídající
zaměstnání“.

Graf č. 1: Struktura zaměstnavatelů dle činnosti
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Dalším partnerem projektu byla Mateřská školka Dráček, s.r.o., kde se realizovalo hlídání dětí
účastnic projektu po celou dobu jejich účasti v projektu, aby tato mohla úspěšně probíhat.
•

externí konzultanti – personální agentura AC jobs, s.r.o., podpořila účastnice projektu v rámci
kariérního poradenství a v případě jejich souhlasu je zaevidovala do své databáze, aby se mohly
ucházet o volné pracovní pozice z nabídky agentury. Profesionální koučka v oblasti kariérního
poradenství Petra Drahanská zase podpořila účastnice v rozhodovacím procesu ohledně jejich
další profesní cesty formou skupinového sezení a individuální práce s jednotlivými klientkami na
základě jejich zájmu.

5. Program projektu Brána
Program projektu tvořily aktivity sestaveny do tří půlročních běhů/turnusů, které se opakovaly vždy
s novou skupinou účastnic. Programová struktura byla sestavena následovně:
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VZDĚLÁVÁNÍ

PRAXE

PRÁCE

Obsahem vzdělávací části byly tyto kurzy/semináře s cílem posílit jednak odborné dovednosti, ale také
všeobecné kompetence a měkké dovednosti pro odpovídající výkon pracovní pozice:
6. KURZ BARISTIKY: v rozsahu 40 hod. teorie a 60 praxe byl velice prakticky orientovaný a obsáhl
kromě přípravy kávy celkový provoz kavárny nebo jiného gastronomického zařízení. Byl zakončen
testem, po úspěšném absolvování obdržely účastnice certifikát.
7. KURZ VÝPOMOC V PÉČI O DĚTI: svou náplní byl plně v souladu s rekvalifikačním kurzem „chůva
pro děti 0 – 6 let“. 50 hodin teorie obsáhlo základní právní rámec péče o děti v zařízeních, metodiku
tvorby rámcového vzdělávacího plánu, komunikace a jednání s dítětem, socializace dítěte ve
skupině, zdravovědu. Následujících 50 hod. praxe bylo určených k doplnění praktických znalostí.
Po úspěšném absolvování a testu obdržely účastnice osvědčení o absolvování kurzu.
8. POČÍTAČOVÝ KURZ: v rozsahu 30 hodin pokryl současné nároky uživatelské úrovně práce s PC.
9. KURZ FINANČNĚ-PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI: byl zaměřen na zvyšování právního a finančního
povědomí účastnic o tématech, které řeší v praktickém životě: rodinný rozpočet, oddlužení, půjčky
a hypotéky, specifika podnikání vs. zaměstnaneckého poměru. Rozsah 20 hodin.
10. MOTIVAČNÍ KURZ: v rozsahu 20 hodin měl za cíl připravit účastnice ke vstupu na pracovní trh
počínajíc jejich vnitřní motivací, uvědoměním si hodnoty sebe sama až po praktickou přípravu na
pracovní pohovor, komunikaci se zaměstnavateli.
Účastnice měly povinnost absolvovat celý vzdělávací program projektu v rozsahu min. 70 % účasti.
Praktická část spočívala v naplnění celkového počtu 110 hodin praxe (60 hodin praxe z baristického
kurzu a 50 hodin praxe z kurzu péče o děti). Po schválení projektové výjimky mohly účastnice tuto praxi
absolvovat dle svého rozhodnutí buď v některém zařízení gastronomickém provozu, MŠ nebo dětské
skupině, a nebo také u svého nového zaměstnavatele (což využily zejména klientky, které si vybraly
zaměstnavatele z jiného oboru než oba výše uvedené).
Na tyto dva bloky plynule navazovalo pracovní uplatnění účastnic projektu v rozsahu 300 hodin placené
práce u vybraného zaměstnavatele. Pracovní uplatnění se realizovalo jako práce na poloviční úvazek
(max. 67 hod./měsíčně) po dobu 4 a více měsíců dle možností každé klientky, a to na základě Dohody
o provedení práce. Tento režim měl podpořit účastnice projektu ve slaďování práce s rodinným
životem, postupnému získávání dobrých pracovních návyků bez tlaku na výkon a obavy z možného
selhání. Po dobu prvních dvou měsíců v dané pracovní pozici účastnice využívala podporu svého
mentora/mentorky, která měla za cíl lepší a efektivnější adaptaci klientek v práci. Mentoři byli jako
zaměstnanci dané společnosti k této činnosti vybráni přímo zaměstnavatelem a hrazeni z projektu
Brána.
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Během celého období účasti žen v projektu jim k podpoře sloužila také psycholožka a skupinová práce
s ostatními ženami, zaměřena na vzájemné sdílení a výměnu zkušeností. Po uplynutí této doby se obě
strany mohly dohodnout na případné další spolupráci, zaměstnání klientky ovšem nebylo projektovou
podmínkou.
Každá účastnice projektu měla v případě potřeby možnost využívat hlídání svých dětí v partnerské
Mateřské školce během celé její účasti v projektu, a to na náklady projektu.

6. Klíčové aktivity projektu Brána
Klíčové aktivity projektu obsahovaly kromě již výše popsaného programu projektu pro podpořené
klientky také další aktivity dle následujícího celkového přehledu aktivit:
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6
KA7
KA8

Oslovení cílové skupiny a úvodní pohovory
Oborné vzdělávání (Baristický kurz a kurz Výpomoc v péči o děti)
Motivační kurz
Kurz počítačové gramotnosti
Kurz finanční a právní gramotnosti
Pracovní uplatnění
Individuální poradenství (psychologická podpora)
Řízení projektu

Klíčová aktivita č. 1 „Oslovení cílové skupiny a úvodní pohovory“ zahrnovala práci realizačního týmu
projektu (manažerka projektu a pracovní konzultantka) na oslovování potenciální cílové skupiny,
organizaci setkání – informačních schůzek pro případné zájemkyně a dále vedení osobních pohovorů
s vážnými uchazečkami o účast v projektu. Až na základě těchto pohovorů byly se zájemkyněmi
podepsané smlouvy o účasti v projektu.
Na oslovování potenciální cílové skupiny jsme jednak vstoupily do spolupráce s místním Úřadem práce,
který formou letáčků zprostředkoval zájemkyním prvotní informaci o projektu Brána. Dále byly využity
i sociální sítě (otevřená skupina na Facebooku, následně i LinkedIn) a webové stránky spolku Standard
Island (www.standardisland.eu).
Během informačních schůzek (vždy 2 schůzky před začátkem nového běhu projektu) byly zájemkyním
podány informace o projektu, jeho aktivitách, časových nárocích, byly zodpovězeny dotazy a
prodiskutovány potřebné oblasti. U těch žen, které měly vážný zájem o účast v projektu, proběhly pak
osobní pohovory s cílem poznat jejich profesní minulost, motivaci k účasti v projektu a také byly
společně stanoveny první cíle žen vyplývající z účasti v tomto projektu.
Klíčové aktivity 2 – 7 byly již specifikovány v předchozím bodě v rámci programu pro účastnice projektu.
Klíčová aktivita 8 „Řízení projektu“ obsahovala všechny činnosti spojené se samotnou realizací
projektu a jeho evaluací, konkrétně:
• sestavení a pravidelná setkávání realizačního týmu projektu,
• nastavení vnitřních směrnic a předpisů,
• uzavření smluv s dodavateli vybavení a služeb,
• management rizik,
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• evaluaci projektu,
• publicitu projektu,
• komunikaci s poskytovatelem podpory,
• účetnictví projektu.
Řízení projektu napomohlo k úspěšné realizaci celé další programové náplně a ke splnění samotných
cílů projektu.

7. Cílová skupina a účastnice (klientky) projektu Brána
Za svou cílovou skupinu si projekt stanovil ženy ohrožené na trhu práce tím, že se starají o děti do 15
let. Předpokladem bylo, že se bude jednat o ženy:
• dlouhodobě nezaměstnané,
• krátkodobě nezaměstnané, kterým se nedaří najít práci,
• končící rodičovskou dovolenou bez možnosti nebo vůle vrátit se na své původní pracovní místo,
• příp. zaměstnané, které již nemůžou vykonávat svoji práci z důvodu např. neslučitelnosti
s aktuálními potřebami rodiny nebo pracovní smlouvy na dobu určitou, která nebude prodloužena.
Na základě skutečného stavu byla struktura účastnic projektu, co se týče jejich postavení na trhu
práce v době vstupu do projektu, následovná:
• nezaměstnané: 20
• na rodičovské dovolené: 9
• neaktivní osoby: 5
• zaměstnankyně: 2
Jejich podíl na celkovém počtu vyjadřuje následující graf:

Graf č. 2: Struktura účastnic projektu dle postavení na trhu práce
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Struktura účastnic projektu dle dosaženého vzdělání byla následovná:

Graf č. 3: Struktura účastnic projektu dle dosaženého vzdělání
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Do projektu nastoupilo celkem 36 žen, jeho plnohodnotným programem prošlo 26 z nich. Ty, které
vystoupily z projektu před ukončením daného běhu, tak učinily zejména z důvodu, že si našly již během
účasti v projektu nové plnohodnotné zaměstnání, do kterého ihned nastupovaly (6 klientek). Další
příčinou byly důvody zdravotní nebo rodinné (4 klientky).
V době ukončení realizace projektu byla pracovní situace jednotlivých klientek následovná:
• zaměstnané nebo podnikající klientky: 28, tj. 78 %
• klientky zaregistrované na ÚP: 8, tj. 22 %
Tímto byl naplněn cíl, že minimálně polovina účastnic projektu bude mít do půl roku od jejich ukončené
účasti plnohodnotný pracovní poměr.

8. Hodnocení projektu Brána ze strany účastnic
Původně zamýšlený dotazníkový průzkum spokojenosti účastnic s projektem Brána nakonec nebyl
realizován, protože zhodnocení účasti v projektu a zpětná vazba klientek byly získány během závěreční
reflexe formou skupinové práce pod dohledem psycholožky a byly přímo komunikovány se skupinou i
realizačním týmem. V průběhu jednotlivých turnusů byly účastnice aktivně kontaktovány realizačním
týmem k vyjádření průběžné zpětné vazby, ke sdílení a projevení svých potřeb, přání nebo jiných
informací. Díky tomu mohl realizační tým napasovat obsah jednotlivých aktivit přesně na potřeby
jednotlivých účastnic a poskytnout jim kvalitní podporu. Z písemného hodnocení projektu účastnicemi
vyplynuly jako největší přínosy projektu pro ně:
OBLAST PRACOVNÍ REALIZACE:
• podpora rozhodování,
• nové pracovní možnosti, nové šance
• nové kontakty, noví přátelé,
• nové informace, podněty,
• vnitřní motivace pro novou práci, novou
oblast působení,
• možnost vyzkoušení si nové práce,
• možnost přivýdělku,
• podpora mentora v nové práci,

OSOBNÍ OBLAST:
• nárůst sebevědomí,
• psychická podpora, empatie,
• nové kontakty, noví přátelé,
• pozitivní myšlení,
• možnost sdílení,
• práce se strachem a obavami,
• čas na přemýšlení,
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Na samotném projektu byly nejvíce pozitivně hodnoceny skutečnosti:
• otevřená komunikace, přátelská atmosféra,
• možnosti sdílení i ze soukromého života,
• ženský kruh,
• respekt, úcta a pochopení,
• přijetí.
Projekt měl jenom dvě výtky nebo návrhy na změnu/zlepšení. První se týkala termínu realizace
Motivačního kurzu a jeho zasazení do celkového programu, tato byla přijata a v dalším běhu byl
program Motivačním kurzem přímo zahájen. Druhá výtka se týkala faktu, že přivýdělek účastnic
projektu je příliš nízký pro případy, kdy je žena samoživitelka a nemá jiný/další příjem. Tento fakt
nebylo nijak možné změnit, protože smysl přivýdělku a placené práce byl primárně v učení se slaďování
práce a rodiny. Tuto skutečnost si realizační tým vyhodnotil jako podnět k lepší komunikaci podmínek
účasti projektu již během informačních schůzek a taky k pečlivějšímu výběru vhodných kandidátek k
účasti v projektu.
Zpětnou vazbu od účastnic projektu jsme získávaly vždy ke konci jednotlivých běhů projektu (celkem
3x), a to formou rozhovorů, telefonického dotazování, skupinové práce s psycholožkou i písemného
hodnocení projektu. Průběžnou zpětnou vazbu jsme získávaly vždy po ukončení jednotlivých aktivit
formou rozhovorů a společného zhodnocení výstupů aktivity.
Kromě toho účastnice 1. i 2. běhu zpracovaly skupinovou koláž jako vizualizaci hodnocení projektu a
jejich účasti v něm. Některé výstupy jsou obsahem bodu Fotodokumentace.

9. Hodnocení projektu Brána ze strany zaměstnavatelů
Během realizace projektu jsme vstoupily do spolupráce s 22 organizacemi, které zaměstnaly naše
klientky. Z důvodu potřebné administrace jsme byly v aktivním kontaktu s jednotlivými zaměstnavateli
a průběžně řešily i případné nesrovnalosti. Ze strany zaměstnavatele nebyla vypovězena žádná
z uzavřených dohod o provedení práce před naplněním společného cíle.
Ke konci projektu byl proveden dotazníkový průzkum spokojenosti zaměstnavatelů s projektem.
Šetření bylo anonymní a zúčastnilo se ho 9 z 22 oslovených subjektů, tj. 41 %. Hodnotili vybrané oblasti
spolupráce i své celkové rozhodnutí o spolupráci – vždy jednotnou škálou od 1 (nejmíň, nejhorší) po 5
(nejvíc, nejlepší). Výsledky šetření shrnujeme v následujícím komentáři. Grafické výstupy jsou obsahem
přílohy této zprávy.
Zaměstnavatelé hodnotili svoje rozhodnutí o spolupráci v rámci projektu vesměs pozitivně (až na 1
respondenta, který vyjádřil svoji nespokojenost, ostatní hodnotili 4 a 5). Mezi jejich hlavní očekávání
patřilo, že budou mít pracovní sílu na určitou dobu hrazenou z projektu, tudíž bude možnost si danou
osobu vyzkoušet, příp. využít její časový a odborný potenciál k novým úkolům, a pokud se osvědčí,
bude možné se domlouvat i na další spolupráci mimo projekt. Tato jejich očekávání se dle hodnocení
splnila jenom částečně (známka 3.3 z 5 možných) – v některých případech by bylo dle vyjádření
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zaměstnavatele žádoucí více iniciativy, zodpovědnosti a spolehlivosti ze stran klientek projektu. Ti
spokojení zase hodnotili pozitivně zkušenosti klientek, jejich zájem a nasazení i k učení se novým
věcem. Obecně byly dobře hodnoceny parametry jako komunikace (3.9), ochota spolupracovat (3.9) i
pracovní nasazení (3.8), hůř již připravenost klientek pro výkon dané pozice (3.6). Tato připravenost
se u osob neaktivních na trhu práce ale očekávat nedá, a její zlepšení bylo právě náplní projektu Brána.
Spolupráce a komunikace s realizačním týmem projektu byly hodnoceny velmi dobře (4.4) a jedinou
výtkou projektu byly zvýšené nároky na administraci.
Obecně lze říci, že zaměstnavatelé byli s partnerstvím v projektu Brána spokojeni, čerpali výhody i pro
svoji činnost a během spolupráce s klientkami navázali většinou pevnější a osobní vazby. Vypovídá o
tom i fakt, že 9 klientek z 28 účastnic projektu, které nastoupili do pracovního poměru v rámci projektu,
zůstalo po jeho ukončení i nadále pracovat u vybraného zaměstnavatele.

10. Publicita projektu
Realizované aktivity k podpoře publicity projektu byly v souladu s plánem publicity projektu. Téma
projektu bylo poprvé veřejně představeno 27. 4. 2017 v pořadu ČT „Sama doma“ formou rozhovoru
redaktorky ČT s manažerkou projektu.
Link na archiv ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-samadoma/317291310030007/video/540631
Ke konci realizace projektu vznikl článek v rozsahu 4A4, referující o průběhu a výsledcích projektu
Brána, jehož součástí byly i rozhovory s vybranými účastnicemi projektu. Byl publikován v celostátním
týdeníku Vlasta, vydaném 23. 5. 2018.
Další prezentace a komunikace projektu proběhla prostřednictvím sociální sítě Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1812966478970540/about/ - v rámci veřejné skupiny.
Realizátorky projektu informovaly o projektu také prostřednictvím svých profesních účtů na LinkedIn.
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11. Střípky z fotodokumentace
Skupinová koláž zpracována klientkami 1. běhu jako zhodnocení jejich účasti v projektu Brána, 26. 7. 2017

Neformální setkání účastnic 2. běhu
s psycholožkou, červen 2018

PC kurz, únor 2018

Kurz Výpomoc v péči o děti, únor 2018
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Motivační kurz 1. běhu, červen 2017

Baristický kurz 2.běhu,
září 2017

Práce během skupinového
setkání s psycholožkou, 2. běh
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12. Přílohy
Příloha 1

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnavatelů
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Příloha 1

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnavatelů

OTÁZKA 1: Jak hodnotíte rozhodnutí o spolupráci v rámci projektu Brána?

OTÁZKA 2: Do jaké míry naplnila spolupráce s klientkami Brány Vaše očekávání?

OTÁZKA 3: Jak hodnotíte Vámi zaměstnané klientky projektu Brána a jejich….?
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3.1 …pracovní nasazení

3.2 …ochotu spolupracovat

3.3.…připravenost pro výkon dané pozice

3.4 …komunikaci
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3.5 ….jiné, pro Vás důležité parametry

OTÁZKA 4: Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci s koordinátorkami projektu Brána?

OTÁZKA 5: Co bylo pro Vás největším přínosem spolupráce?

OTÁZKA 6: Co byste na organizaci a realizaci projektu udělali příště jinak?

OTÁZKA 7: Jiná, další sdělení z Vaší strany:
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