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Tradičné ľudové umelecké 

remeslá 

Ing. Miloš Kunkel 

Strečanského 602 

920 41 Leopoldov 

 

Výsledky hodnotenia prihlášky 

 

Číslo prihlášky: 2019-1-SK01-KA104-060024 

Názov prihlášky: Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie 

Body za jednotlivé kvalitatívne kritériá: 

Kritérium Maximálny počet bodov Konsolidovaný počet bodov 

Relevantnosť projektu 30 bodov 25 

Kvalita návrhu a realizácie 

projektu 

40 bodov 27,5 

Dopad a šírenie výsledkov 30 bodov 23,5 

SPOLU 100 bodov 76 

Poznámky hodnotiteľov pre žiadateľa: 

Relevantnosť projektu 

Projekt sa venuje dôležitým témam rozvoja ľudovej kultúry a podpory znevýhodnených 

skupín (zdravotne postihnutých a seniorov). Žiadateľská organizácia pôsobí v tejto 

oblasti už dlhú dobu a jej činnosť možno považovať za veľmi prínosnú. Realizácia 

štruktúrovaného kurzu v organizácii podobného zamerania a pôsobnosti podporuje 

zlepšenie kompetencií a odbornosti remeselníkov v oblasti výučby ľudových remesiel. 

Druhý hlavný cieľ projektu, ktorý si žiadateľ stanovil, nie je v plnej miere v súlade  

s cieľmi akcie v oblasti, v ktorej je prihláška podaná. Tento cieľ by bolo potrebné 

preformulovať tak, aby bol v súlade s cieľmi akcie. Na základe uvedených informácií 

tiež nie je jasné, či je realizácia takéhoto kurzu v zahraničí nevyhnutná. 

Opis organizácie je výstižný a potreby a ciele sú v projekte spracované konkrétne  

a pochopiteľne. Na škodu je, že s ohľadom na zameranie programu Erasmus+ sa  

v prihláške málo akcentuje vzdelávací rozmer aktivít žiadateľa, dokonca sa slovo 

vzdelávanie v projekte takmer nespomína. Prínos aktivít projektu pre organizáciu  

a profesionálny rozvoj ergoterapeutov je popísaný a ozrejmený. Prihláška vysvetľuje 

ako získané vedomosti, zručnosti a kompetencie zužitkujú účastníci vo svojej práci  

a aký prínos takáto mobilita pre nich prináša. Kurz bol pripravený na mieru pre 

žiadateľa, čo zvyšuje pravdepodobnosť prínosu mobility pre samotnú organizáciu, 

účastníkov, ale i cieľové skupiny. Žiadateľ však mohol do prihlášky uviesť aj konkrétne 

mená a kompetencie účastníkov kurzu, keďže už boli zrejme vybratí, pre lepšiu 

predstavu o ich potrebách a možnostiach využitia výsledkov. Rovnako zo žiadosti nie 

je celkom zrejmé, prečo na kurz do Poľska neboli vybratí samotní ergoterapeuti, ale 

remeselníci. Nie je v dostatočnej miere opísané, či je kurz v súlade s ich potrebami 
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profesionálneho rozvoja. Oprávnenými účastníkmi mobilít sú zamestnanci/ 

pracovníci/dobrovoľníci, ktorí v organizácii pracujú a ktorí sa podieľajú na realizácii 

neformálneho vzdelávania dospelých aj v rámci spolupráce s DSS a ich ergoterapeutmi. 

Hoci má žiadateľ vytvorenú spoluprácu aj v rámci iných projektov, projekt prispieva  

k posilneniu jeho schopnosti úspešne spolupracovať a rozvíjať medzinárodné aktivity. 

V samotnej prihláške sú však nedostatočne opísané. 

Kvalita návrhu a realizácie projektu 

Po formálnej stránke je projekt trochu slabší. Text je málo štrukturovaný  

a konzistentný. Sú v ňom viaceré preklepy a štylistické chybičky – akoby bol písaný 

veľmi narýchlo. Žiadateľ sa v jednotlivých častiach prihlášky venuje a popisuje činnosti 

v rámci prípravy na aktivitu, realizáciu kurzu a aktivity po ukončení kurzu, ale 

absentuje predstavenie komplexného a realistického plánu realizácie celkového 

projektu. Viaceré časti sú vyplnené pomerne stručne (manažment, príprava). Zo 

samotnej prihlášky sa nebolo možné dozvedieť, kedy presne sa má kurz v hostiteľskej 

organizácii uskutočniť. Žiadatel si neuvedomil, že prípravné aktivity nezačínajú až 

schválením projektu, ale že prípravu už začal v momente, keď vypracovával projekt, 

plánoval obsah kurzu a komunikoval s organizáciou v zahraničí atď. 

Projekt však má dobre zadefinované hlavné parametre – ciele, aktivity a výstupy na 

seba nadväzujú, aj keď sú občas popísane menej jednoznačne a zrozumiteľne. Európsky 

plán rozvoja je slabo rozpracovaný, nepôsobí úplne ako strategický dokument 

organizácie. Navrhovaný kurz je vhodný na riešenie identifikovaných potrieb žiadateľa 

a účastníkov. Navrhovaný kurz pozostáva zo seminárov na výmenu odborných 

vedomostí, aktívnej časti pre účastníkov a možnosti pozorovať práce u zahraničného 

partnera. Podľa programu je reálne trvanie kurzu asi týždeň. Potreba účasti až 10 

účastníkov však nebola v prihláške dostatočne zdôvodnená, čo vytvára aj pochybnosti, 

či zodpovedá kapacitám žiadateľa. Pozitívne však možno hodnotiť, že projekt 

nadväzuje na doterajšiu spoluprácu vysielajúcej a hostiteľskej organizácie, čo sa 

odrzkadlilo na detailnom opise kurzu, ktorý bol pripravený špeciálne pre tento projekt, 

ako aj na návrhu aktivít po zrealizovaní mobility, ktoré sú rozdelené medzi žiadateľskú 

organizáciu a samotných účastníkov. Je ale potrebné nadobudnuté vedomosti  

a zručnosti po návrate z mobility aj efektívne zdieľať s ostatnými zamestnancami 

organizácie, nielen vyslať vysoký počet zamestnancov na kurz do zahraničia. 

Pomocou plánu kvality bude zabezpečené riadenie projektu a dosiahnutie očakávaných 

výsledkov projektu. Na pracovných stretnutiach a pod vedením poverených 

pracovníkov bude zabezpečená primeraná príprava účastníkov mobilít. Žiadateľ po 

ukončení kurzu využije na uznanie nadobudnutých výsledkov vzdelávania viaceré 

certifikačné nástroje vrátane Europassu. V prihláške je zmätočne vyjadrené, či sa 

transparentný a spravodlivý výber účastníkov mobilít už uskutočnil. V rámci projektu 

budú použité vhodné nástroje zabezpečujúce vzájomnú komunikáciu. 

Dopad a šírenie výsledkov 

Žiadateľ si na začiatku uviedol hlavné ciele a popisuje opatrenia, ktorými chce 

vyhodnocovať ich naplnenie. Sú navrhnuté hodnotiace kritéria pre každý z cieľov 

projektu a tieto kritéria sú zvolene jednoznačne a merateľne. Bolo by zaujímavé vedieť, 

koľko nových tvorivých dielní sa vďaka projektu podarilo vytvoriť a či stúpol počet 

osôb zapojených do kurzov. Projekt pozitívne ovplyvní prácu, kompetencie a zručnosti 

účastníkov, čo sa prejaví aj na činnosti občianského združenia. Očakáva sa integrácia  
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nových poznatkov a skúseností do práce účastníkov a kvalitatívne a kvantitatívne 

zlepšenie práce združenia. Dopad na organizáciu je však málo systematický, popísané 

sú skôr výsledku projektu, prípadne potreby organizácie. Naopak, dopad na miestnu 

komunitu a širšiu verejnosť je veľmi dobre premyslený. V časti o monitoringu projektu 

sa hovorí o všeličom, len nie o samotnom monitoringu. Na medzinárodnej úrovni by 

mal žiadateľ nielen propagovať projekt, ale aj prenášať poznatky a skúsenosti, ktoré 

projektom nadobudol a to, čo sa mu podarilo vďaka projektu vylepšiť. Na druhej strane 

prihláška obsahuje detailne popísané aktivity, ktoré sa majú uskutočniť po samotnej 

mobilite. Žiadateľ má naplánovaných veľmi veľa diseminačných aktivít, až by mohla 

existovať obava o ich realizovateľnosti. Avšak vzhľadom na ich prepojenie  

s pravidelnými aktivitami organizácie možno považovať disemináciu za síce 

ambicióznu, ale uskutočniteľnú. 

Súhrnné hodnotenie: 

Posilňovanie a rozvoj kompetencií a zručností v oblasti výučby ručných prác  

a ľudových remesiel a podpory znevýhodnených skupín je oblasť, ktorá si vyžaduje 

pozornosť. Navrhovaný projekt má preto svoje opodstatnenie pre naplňovanie potrieb 

a cieľov združenia, ako aj jednotlivých účastníkov. Žiadateľská organizácia pôsobí v 

tejto oblasti už dlhú dobu a jej činnosť možno považovať za veľmi prínosnú. Združenie 

už bolo zapojené do medzinárodných aktivít a prihláška nadväzuje na pozitívne 

skúsenosti, rozvíja a posilňuje angažovanosť združenia v spolupráci. Opis organizácie 

je výstižný a potreby a ciele sú v projekte spracované konkrétne a pochopiteľne. Na 

škodu je, že s ohľadom na zameranie programu Erasmus+ sa v prihláške málo akcentuje 

vzdelávací rozmer aktivít žiadateľa. Kurz bol pripravený na mieru pre žiadateľa. 

Žiadateľ navrhuje samostatné hodnotiace kritéria pre každý z cieľov projektu a tieto 

kritéria sú merateľné. 

Celkovo však prihláška nepôsobí ako komplexne a konzistentne vypracovaný projekt. 

Poskytuje relevantné informácie a odpovedá na otázky, ale chýba tomu jednotná línia. 

Slabou stránkou projektu je aj relevantnosť prihlášky vzhľadom na ciele akcie. Tu by 

si žiadateľ mal ozrejmiť, aké sú ciele mobilitného projektu pre jednotlivcov a kto je 

oprávneným účastníkom mobility a kto cieľovou skupinou. Miestami existovali 

pochybnosti, čo žiadateľ projektom zamýšľa. Žiadateľ neuviedol konkrétne mená 

a kompetencie účastníkov kurzu, aj keď už boli zrejme vybratí, pre lepšiu predstavu  

o ich potrebách a možnostiach využitia výsledkov. To tiež spochybňuje potrebu 

vyslania veľkého počtu účastníkov na kurz. Rovnako zo žiadosti nie je celkom zrejmé, 

prečo na kurz do Poľska neboli vybratí samotní ergoterapeuti, ale remeselníci.  

V prihláške chýba jasne predstavený harmonogram realizácie projektu. Žiadateľ sa 

vyjadril ku všetkým fázam projektu konštruktívne a logicky, ale absentovala istá 

nadväznosť a prepojenosť. Európsky plán rozvoja je slabo rozpracovaný, nepôsobí 

úplne ako strategický dokument organizácie. Dopad na organizáciu je málo 

systematický, popísané sú skôr výsledku projektu, prípadne potreby organizácie. 

Naopak, dopad na miestnu komunitu a širšiu verejnosť je dobre premyslený. 

Pozitívne však možno hodnotiť, že projekt nadväzuje na doterajšiu spoluprácu 

vysielajúcej a hostiteľskej organizácie. 
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Silné stránky: 

- + zameranie aktivít žiadateľa na cieľové skupiny, 

- + kurz pripravený na mieru organizácie a účastníkov, 

- + diseminačné aktivity. 

 

Slabé stránky: 

- absencia strategického rámca, 

- formálna a štylistická stránka projektu, 

- nedostatočne premyslený dopad. 

 

Odporúčania: 

- venovať väčšiu pozornosť dlhodobému strategickému plánovaniu a príprave 

Európskeho plánu rozvoja, 

- viac sa zameriavať na vzdelávacie aspekty projektu (používať aj príslušnú 

terminológiu), 

- zabezpečiť prenos nadobudnutých znalostí do inovácie konkrétnych neformálnych 

vzdelávacích aktivít zameraných na znevýhodnených dospelých, poskytovaných 

žiadateľom samostatne alebo s DSS, s ktorými spolupracuje, 

- vzhľadom na vyšší počet predchádzajúcich projektov zvážiť možnosť vytvorenia 

zbierky osvedčených postupov, šíriteľnej elektronickou cestou. 

 

Krátenie grantu: 

- skrátiť trvanie kurzu na základe predloženého navrhovaného programu na 1 týždeň  

(7 dní bez cesty), 

- znížiť počet účastníkov na 5 osôb, ktorý je primeraný k celkovému počtu 

zamestnancov žiadateľa (následne je potrebné interne zabezpečiť efektívne 

zdieľanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií s ostatnými 

zamestnancami). 

 

Krátenie grantu nebude mať vplyv na možnosť organizácie dosiahnuť očakávané 

výsledky projektu. 

 


