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Oddělení projektů CLLD ŘO OPZ

zaměstnanost

50105**
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce

62500**
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy
po ukončení své účasti

50130**
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

62600**
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

62900*
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

60000
Celkový počet účastníků

62700*
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
63100*
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní
6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

80500**
Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
62800**

62000*
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace

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

63200*
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti, včetně OSVČ

*Podle zdroje dat rozlišujeme indikátory, jejichž plnění bude vykazovat příjemce v rámci Zprávy o realizaci (tzv. indikátory projektové) a indikátory, které nevykazuje přímo příjemce, ale jsou v systému
dopočítávány buď automatikou nastavenou v systému MS 2014+, nebo napojením informačního systému IS ESF 2014+ na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, nebo jsou vyplňovány ručně ŘO do MS2014+.
Indikátory, které nebude vykazovat příjemce, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v tabulkách označeny hvězdičkou (*).
** Pokud jsou relevantní s ohledem na zaměření aktivit.
Červeně jsou označeny indikátory povinné k naplnění.

sociální služby/programy

62500**
55102**
Počet podpořených komunitních center

67010
Využívání podpořených služeb

67001
Kapacita podpořených služeb

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

62600**
Účastníci, kteří získali kvalifikaci
po ukončení své účasti

62900*
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ

62700*
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

63100*
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní
6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

60000
Celkový počet účastníků

67401**

62800**

Nové nebo inovované sociální služby
týkající se bydlení

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

63200*
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní
6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

80500**
Počet napsaných a zveřejněných
analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních)
62000*

67310

67315**

Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel

Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba
naplnila svůj účel

Počet projektů, které zcela nebo
zčásti provádějí sociální partneři
nebo nevládní organizace
62200*
Počet projektů zaměřených na orgány
veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální a místní úrovni

Indikátor 6 70 01 je definován jako počet míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit (omezeno fyzickým místem či personálem). U tohoto
indikátoru je vhodné uvést přepočet na pracovní úvazky pracovníků v přímé práci s klienty/podpořenými osobami, neboli s jakými průměrnými náklady na jedno místo služby/programu počítáte.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
Indikátor 6 70 10 je relevantní, pokud žadatel plánuje v rámci projektu podpořit i anonymní klienty, klienty, u kterých není jejich totožnost známá v potřebném rozsahu (viz Monitorovací list podpořené osoby,
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost), či žadatel předpokládá, že u části podpořených osob podpora nepřesáhne bagatelní. V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10
se nevykazují stejné podpořené osoby. Při stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.
*Podle zdroje dat rozlišujeme indikátory, jejichž plnění bude vykazovat příjemce v rámci Zprávy o realizaci (tzv. indikátory projektové) a indikátory, které nevykazuje přímo příjemce, ale jsou v systému
dopočítávány buď automatikou nastavenou v systému MS 2014+, nebo napojením informačního systému IS ESF 2014+ na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, nebo jsou vyplňovány ručně ŘO do MS2014+.
Indikátory, které nebude vykazovat příjemce, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v tabulkách označeny hvězdičkou (*).
** Pokud jsou relevantní s ohledem na zaměření aktivit.
Červeně jsou označeny indikátory povinné k naplnění.

sociální podnikání

10213**
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

10211*
Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po ukončení podpory

10212**

62500**

Počet podpořených již existujících sociálních
podniků

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

62600**
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

62900*
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

60000

62700*

Celkový počet účastníků

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
63100*
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní
6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ

80500**
Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
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

63200*
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Indikátor 1 02 12 je relevantní v případě podpory podniků, které již naplňují znaky sociálního podniku dle podmínek OPZ, tzn., že takový podnik již v minulosti čerpal na svou činnost podporu z OPLZZ (provozoval
podpořenou činnost v určitém rozsahu již před tím, než dotaci z OPZ získal).

*Podle zdroje dat rozlišujeme indikátory, jejichž plnění bude vykazovat příjemce v rámci Zprávy o realizaci (tzv. indikátory projektové) a indikátory, které nevykazuje přímo příjemce, ale jsou v systému
dopočítávány buď automatikou nastavenou v systému MS 2014+, nebo napojením informačního systému IS ESF 2014+ na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, nebo jsou vyplňovány ručně ŘO do MS2014+.
Indikátory, které nebude vykazovat příjemce, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v tabulkách označeny hvězdičkou (*).
** Pokud jsou relevantní s ohledem na zaměření aktivit.
Červeně jsou označeny indikátory povinné k naplnění.

Prorodinná opatření

62000*
Počet projektů, které zcela nebo
zčásti provádějí sociální partneři
nebo nevládní organizace

62200*
Počet projektů zaměřených na orgány
veřejné správy a veřejné služby na celostátní,
regionální a místní úrovni

50105**

62500**

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

50130**
Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce

62600**
Účastníci, kteří získali kvalifikaci
po ukončení své účasti

60000
Celkový počet účastníků

62700*
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

50001**
Kapacita podpořených zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení

80500**
Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

62900*
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

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

63100*
Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ

50100*

50110**

50120**

Počet podpořených zařízení péče o děti
předškolního věku

Počet osob využívajících zařízení
péče o děti předškolního věku

Počet osob využívajících zařízení
péče o děti ve věku do 3 let

Cílovou skupinou projektů na podporu prorodinných opatření jsou rodiče, respektive jeden z rodičů v rámci společné domácnosti, nikoli děti. V indikátoru 6 00 00 se vykazuje podpořený rodič, který se díky umístění
dítěte do projektu mohl zapojit na trhu práce.
Indikátor 5 00 01 je relevantní v případě aktivit na podporu zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování a dětských skupin.
Indikátory 5 01 00, 5 01 10 a 5 01 20 jsou relevantní v případě aktivit na podporu dětských skupin.
*Podle zdroje dat rozlišujeme indikátory, jejichž plnění bude vykazovat příjemce v rámci Zprávy o realizaci (tzv. indikátory projektové) a indikátory, které nevykazuje přímo příjemce, ale jsou v systému
dopočítávány buď automatikou nastavenou v systému MS 2014+, nebo napojením informačního systému IS ESF 2014+ na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, nebo jsou vyplňovány ručně ŘO do MS2014+.
Indikátory, které nebude vykazovat příjemce, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v tabulkách označeny hvězdičkou (*).
** Pokud jsou relevantní s ohledem na zaměření aktivit.
Červeně jsou označeny indikátory povinné k naplnění.

Definice k indikátorům
10211
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory
Definice Indikátor je výsledkový, neboť fungování sociálního podniku i po ukončení podpory naznačuje, že se mu podařilo dosáhnout soběstačnosti a zároveň stále
vykonává svůj společensky prospěšný účel, což je smysl intervence. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního
podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu
prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích
znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. "Vzniklých díky podpoře" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby
ze strany podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost sociálního podniku v jakkoli srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal. "Fungují i po
ukončení podpory" znamená, že sociální podnik pokračuje ve své činnosti rok po ukončení podpory ve srovnatelném rozsahu, jako na konci podpory. "Srovnatelnost" v
rozsahu bude dodefinována v evaluace v rámci které se budou sledovat její hodnoty. Indikátor je zamýšlen primárně pro sledování efektů podpory u sociálních podniků
obecných, u kterých se, na rozdíl od těch integračních, nedají tak dobře použít indikátory na úrovni jednotlivců.

10212
Počet podpořených již existujících sociálních podniků
Definice Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které
naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a
environmentální prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj
sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle
zaměření a účelu výzvy.
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru
"Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory."

10213
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
Definice Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které
naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a
environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj
sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle

zaměření a účelu výzvy. "Vzniklých díky podpoře" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze strany podpořených podpůrných institucí),
neprovozoval podpořenou činnost sociálního podniku v jakkoli srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal. Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a /
nebo na základě evaluace, která bude muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru "Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které
fungují i po ukončení podpory."

50001
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Definice Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové
vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy
také využívat.

50100
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
Definice Zařízení vybudovaná a/nebo provozovaná v rámci projektu podporovaným ESF. Zařízení jsou započítána jen jednou bez ohledu na to, jestli jde o dotaci na
vybudování a provoz nebo jen na provoz.

50105
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
Definice Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:
a)
b)
-

práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu
zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
flexibilní (20 hodin týdně)
stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)
sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)
práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma
doposud nebyla zavedena)
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu nevyužíval.

50110
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku
Definice Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. "Uživatelé" jsou rodiče
využívající zařízení pro děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je
dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.

50120
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let
Definice Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. "Uživatelé" jsou rodiče využívající
zařízení pro děti ne starší tří let, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v
předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru POčet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku.

50130
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Definice Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:
a)
b)
-

práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu
zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
flexibilní (20 hodin týdně)
stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)
sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)
práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma
doposud nebyla zavedena)
Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo měla nižší úvazek.

55102
Počet podpořených komunitních center
Definice Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní sociální práce. Aktivity realizované v rámci
komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak veřejně
deklarované (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální

začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit
sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku.

60000
Celkový počet účastníků
Definice Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

62000
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
Definice Sociální partneři jsou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (asociace zaměstnavatelů a odborové organizace). Nevládní organizace je blíže definována v
indikátorovém slovníku. Projekt je částečně implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem.

62200
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni
Definice ESF podpora zvyšující možnosti a efektivnost veřejné správy a veřejných služeb. Veřejnou správou jsou myšleny orgány veřejné moci. Veřejné služby jsou služby
poskytované či spravované státem, tj. např. sociální.

62500
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti
Definice Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni,
odborné vzdělávání, atp.). Indikátor započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data
ukončení účasti na projektu.

62600
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Definice Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které
ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné
pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.

62700
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Definice Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“
znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu, ke
kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).

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
Definice Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z
indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle indikátoru C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti”
“rozšiřují si kvalifikaci” je definováno dle indikátoru C/ESF/26 “účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti”
“jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je definováno dle indikátoru C/ESF/27 “Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti”

62900
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Definice Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou 6 měsíců po ukončení své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na
trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).

63100
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Definice Nad 54 let - definováno stejně jako indikátor C/ESF/7 “účastníci ve věku nad 54 let”. „Zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je
definováno dle indikátoru C/ESF/29 „účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“.
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace).

63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Definice Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle indikátoru C/ESF/29 „účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ“ jehož podskupinou je indikátor “Znevýhodnění účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ”.
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace).

67001
Kapacita podpořených služeb
Definice "Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem.
"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.

67010
Využívání podpořených služeb
Definice Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální
či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby
uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z
ESF.

67310
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
Definice Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v
životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace.
Indikátor je nadřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel (67315).

67315
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel
Definice Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě. Příjemce
provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce naplnila svůj účel.

67401
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení
Definice Sociální služby a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly, nebo zkvalitnily svou stávající činnost v souběhu s řešením potřeb bydlení svých uživatelů.
1. Podpora vzniku a rozvoje nových i stávajících druhů sociálních služeb, jejichž cílem je řešení potřeb bydlení svých uživatelů, které nelze řešit pomocí stávajících nástrojů
sociální politiky (např. prostřednictvím pouze dávkové podpory pro OZP, dávky v hmotné nouzi apod.).
2. Sociální práce, která je zaměřena na prevenci ztráty bydlení, dále na krizovou intervenci v případě ztráty bydlení, rozvíjení kompetencí k samostatnému bydlení a všech
činností, které vedou ke tvorbě podkladů pro rozhodování o nárok na pomoc ze systému sociálního bydlení (systém soc. bydlení – viz Koncepce sociálního bydlení 2015 2025).

80500
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Definice Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které
byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů. „Napsaný“ znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). „Zveřejněný“ znamená,
že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k
tomu určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých
internetových vyhledávačů. K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více
samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.

