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Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash):
Zkrácený název projektu:

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007251
hay2aP
Cochemský model v ČR

Projekt
Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy:
Název výzvy:
na trh práce pro nejohroženější skupiny

03_15_024
Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu

Název projektu CZ:
Název projektu EN:

Cochemský model v ČR

Anotace projektu:
Záměrem je vyvinout a otestovat v Úst. kraji účinné specializované služby pro rodiny v rozvodovém
řízení. Na Mostecku ověříme v praxi preventivní program s prvky ?Cochemského modelu? (SRN), který
podpoří ohrožené děti ve zvládnutí náročné životní situace a v prosazení jejich zájmů dle Úmluvy o
právech dítěte. Zefektivníme řešení případů prostřednictvím rodinné mediace a zážitkové pedagogiky.
Podpoříme pozitivní rodičovství a tím snížíme neg. dopad kriz. situace na psychosociální vývoj dítěte.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících):
Skutečné datum zahájení:
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

1. 11. 2017
31. 10. 2019
24,00

1. 11. 2017

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Veřejná podpora:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Režim financování
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
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Specifické cíle
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo, Název
Procentní podíl
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
Méně rozvinuté

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo, Název
Procentní podíl
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
Méně rozvinuté

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo, Název
Procentní podíl
Kategorie regionu:
Sestava vytvořena v MS2014+

03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s
ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní
účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.3.60.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ (TC9)
44,00
11,82
88,18

03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce,
také prostřednictvím místních iniciativ na podporu
zaměstnanosti a mobility pracovníků
03.3.48.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ (TC8)
39,00
11,82
88,18

03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
03.3.74 Investice do institucionální kapacity a
efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na
celostátní, regionální a místní úrovni za účelem
reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
03.3.74.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ (TC11)
17,00
MEMALKAT
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Více rozvinuté
Méně rozvinuté

11,82
88,18

Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
Záměr reaguje na problematiku rozvodových řízení a z toho vyplývajících sociálních dopadů. Jako
vhodné řešení společenského problému se jeví tzv. Cochemský model, který je postaven na efektivní
spolupráci soudů a sociálních pracovníků. Tento model je dlouhodobě ověřen ve SRN a jeho aplikace do
ČR nepřináší nároky na další finanční zdroje, ani lidský kapitál.
Hl. problémy, :
1) vysoká rozvodovost (46%) v ČR a rozpad rodič.párů (nesezdaných)
2) pro stát finančně nákladné opatrovnické řízení
3) vleklá rozvodová řízení s nepříznivým dopadem rodinné krize a komunikace mezi rodiči na
psychosociální vývoj dítěte.
Konfliktní rodiče často bojují o svou pozici tak, že druhého rodiče očerňují, děti ovlivňují, event.
popouzejí proti druhému rodiči.Je spolehlivě prokázáno, že rodičovský konflikt ohrožuje prosperitu dětí.
4) děti v rozpadajících se rodinách mají minimální možnost prosadit své potřeby a oprávněné zájmy,
chybí jim průvodce a opora v této náročné situaci
5) rodiče, nespolupracující ve výchově a podpoře dítěte ohrožují formování osobnosti mladého člověka.
Dítě z neúplné rodiny je ve vyšší míře ohrožené chudobou, soc.vyloučením, kriminalitou. Důsledky
zatěžují systém soc. prevence (přetíženost SPOD, provoz středisek vých.péče, výchovných ústavů apod.)
Projekt řeší roztříštěnost systému péče o ohrožené děti a rodiny v regionu. Reaguje na absenci
spolupracující sítě odborníků v opatrovnickém soudnictví a absenci specializovaných služeb pro rodiny v
rozvodovém řízení, které bezodkladně a bezplatně umožní zklidnit situaci v rodině a zamezí eskalaci
konfliktů mezi rodiči, které následně zatěžují jak dítě, tak opatrovnický systém. Inovace spočívá v
síťování, včasnosti, zohlednění potřeb dítěte, komplexností
CS bude aktivně zapojena do procesu evaluace po celou dobu realizace. V implementační fázi bude
kladen důraz na prezentaci metodiky a dobré praxe advokátům, orgánům SPOD, poskytovatelům
soc.služeb a dalším odborníkům, kteří mohou podpořit šíření modelu v kraji
Jaké jsou příčiny problému?
1) Rozvodové řízení v českém právním prostředí obsahuje několik rizikových prvků:
a) vyhrocování konfliktu skrze advokáty obou stran, kteří očerňují druhou stranu,
b) činnost SPOD, který se snaží zjistit, který rodič vytvoří dítěti lepší domácnost,
c) velmi dlouhou dobou rozvodového řízení.
Sestava vytvořena v MS2014+
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2) Personální poddimenzovanost SPOD absence kompetencí pro odbornou a rychlou pomoc rodinám
(mediace)
Úst.kraj r. 2015 v evidenci kurátora pro mládež 4 488 klientů. Počet dětí v ústavních zařízeních v
Úst.kraji r.2015 - 1404
3) Přetíženost soudců (vleklý a nákladný proces).U Okresního soudu v Mostě napadá měsíčně 100 - 120
návrhů na úpravu péče a výživy nezletilých dětí. Z toho polovina je tzv. prvnonávrhů, tedy návrhů
týkajících se dětí, o kterých dosud nebylo rozhodováno (pro jednoduchost: jsou toto čerstvé, aktuální
rodičovské rozchody)
4) Nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových aktérů veřejné správy a ostatních subjektů při
výkonu sociální práce a řešení problému.
5) Nedostatek funkčních preventivních prvků při práci s rodinou v rozvodovém řízení v Ústeckém kraji.
Na Mostecku chybí nástroje pro účinnou, komplexní, odbornou pomoc dětem, ohroženým rozvodem
rodičů.V okrese Most nabízí mediaci pouze poradna STROM (středisko rodinné mediace) a Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy. V prvním případě se jedná o placené zařízení, což je pro většinu
klientů v dané lokalitě zcela diskvalifikační, ve druhém o zařízení s nepostačující kapacitou (čekací lhůty v
řádech mnoha týdnů a měsíců).
Nejbližší zapsaný mediátor působí ve vedlejším okrese (Teplice).Sazba 1000 Kč/hod. Dále působí zapsaní
mediátoři v Praze. I zde platí nepřijatelnost úhradovosti jejich služeb pro většinu klientů, zvýšená o cenu
dojezdu za nimi. S žádným terapeutem zdejší okresní soud v opatrovnických věcech v otázkách
poskytování terapeutické podpory rodičům nikdy systematicky nespolupracoval.

Co je cílem projektu?
Doba realizace: 1.11.2017 - 31.10.2019 (změna proti původní verzi)
Cíle a výstupy::
1) Vytvořit nové spojenectví inovačních aktérů v zájmu zefektivnění opatrovnického řízení na Mostecku
a záměrem šířit dobrou praxi v Úst.kraji
a) nové org.vazby - min. 8 nových stakeholderů
b) Metodika inovačního řešení (komplexní preventivní program s prvky Cochemského modelu)
2) Rozvoj kompetencí stakeholderů (NNO, SPOD)
a) min. 5 odborníků (členů realiz.týmu) absolvuje vzdělávání (dle potřeb výcvik mediace), pravidelnou
supervizi min. 1x za 6 měsíců
b) informační materiály pro další odborníky s výstupy projektu (500 ks) k distribuci v rámci
implementace

3) Na Mostecku ověříme v praxi preventivní program s prvky Cochemského modelu (SRN), který podpoří
ohrožené děti ve zvládnutí náročné životní situace a v prosazení jejich zájmů dle Úmluvy o právech
dítěte.
Sestava vytvořena v MS2014+
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a) pilotní ověření Cochemského modelu při práci s rodinou v rozvodovém řízení po dobu 24 měs.
min. 120 dětí bude přímo podpořeno (bezplatně, včasně prostřednictvím odinné mediace, tj. 240 rodičů)
min. 400 proškolených rodičů (podpora pozitivního rodičovství a kompetencí v rámci skupinových
seminářů)
vzdělávací a osvětové materiály pro rodiče (500 ks)
Očekávaný výsledek:
snížení stresové zátěže pro dítě
podpora odpovědnosti a sociálních kompetencí (pro řešení konfliktů) včetně dovednosti uzavírat dohody
vytvořit příklady dobré praxe
Výsledky:
- nové organizační vazby - min. 8 nových stakeholderů (zápisy z jednání týmu)
- podpořeno bude min. 120 ohrožených dětí (dohody o spolupráci, záznamy o podpoře), z toho:
a) u 70 % případů dospějí rodiče k dohodě v zájmu dítěte do 2 měsíců od podání žádosti o rozvod
(Dohoda)
b) 70 % dětí bude zcela spokojeno s řešením úpravy styku s rodiči (Dotazník na zpětnou vazbu
sepsaný s evaluátorem)
c)
70% dětí bude adaptováno na změněnou rodinnou situaci do 3 měsíců od podání návrhu na
rozvod (Dotazník na zpětnou vazbu sepsaný s evaluátorem)
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Očekávaný dopad:
1) DOSTUPNOST a INOVACE
V Ústeckém kraji bude pilotně v praxi ověřen a vyhodnocen nový nástroj SPOD pro řešení rodičovského
konfliktu s maximálním důrazem na zájmy a potřeby dítěte Úmluva o právech dítěte. Služby budou
nadále rodinám bezplatně dostupné a model bude implementován do dalších okresů. Udržitelnost bude
zajištěna v rámci stávajících soc.služeb.
Výsledek: Účinný systém SPOD, založený na multidisciplinární spolupráci odborníků a nových metodách
sociální práce.
2) VČASNOST, KOMPLEXNOST, EFEKTIVITA
Urychlení procesu rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí (s důsledným zohledněním zájmů
dítěte) tzn. úspory ve veř.prostředcích.
Zefektivníme řešení u min 120 případů případů prostřednictvím rodinné mediace, terapie a vzdělávání
rodičů.
Podpoříme pozitivní rodičovství, rodič. kompetence a tím snížíme negativní dopad kriz.situace na
psychosociální vývoj dítěte.
Z celkového počtu 120 účastníků:
70% rodičů uzavře dohodu v zájmu dítěte do 2 měs. od podání žádosti o rozvod
70% dětí bude spokojeno s úpravou styku
70% bude adaptováno na změněnou situaci
40% dětí získá nové kompetence pro řešení problémů
Sestava vytvořena v MS2014+
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Specializovaný prevent.program na principech Cochemského modelu, bude levnější než stávající
intervence. Prokážeme vyšší účinnost komplexní práce s rodičovským konfliktem a dítětem.
Dopad bude dlouhodobě efektivní zejména z pohledu prevence institucionalizace a předcházení
prohlubování míry problémů, s nimiž se ohrožená rodina setkává.
Inovace zajistí úsporu ve veř. prostředcích (sníží se náklady na soudní proces, náklady na umístění dětí
do SVP a VÚ. Úspory bude dosaženo také v oblasti kapacit pracovníků OSPOD,které jsou aktuálně
přetíženy vleklými rodičovskými konflikty na úkor možností péče o děti ohrož. dle § 6 zákona o SPOD.
3) IMPLEMENTACE INOVACE
Metodika bude validována a následně připravena pro implementaci v Úst. kraji.
4) PŘIDANÁ HODNOTA
Změna paradigmatu. Změní se náhled rodičů, advokátů, společnosti - odpovědnost za dohody
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Do projektu jsou zapojeni tři významní partneři: Okresní soud v Mostě, KÚ ÚK, kteří se společně se
stakeholdery budou podílet na realizaci těchto aktivit:
Aktivity směřují k vytvoření účinného systému sociálně právní ochrany dětí, založeném na
multidisciplinární spolupráci odborníků a provázaných metodách sociální práce.
Realizace a rozvíjení osvěty v oblasti opatření v rodinné politice.
KA č. 1 Řízení projektu
KA č. 2 Vzdělávání rodičů
KA č. 3 Rodinná mediace
KA č. 4 Evaluace
KA č. 5 Implementace

Popis realizačního týmu projektu :
odborník pro práci s rodinou č. 1 - 5 , DPČ, úvazky: 4x 0,2, 1 x 0,4
požadavky: VŠ vzdělání, zkušenost se soc.prac s rodinou
náplň práce:
rodinná mediace, lektorská činnost (semináře pro rodiče, pro odborníky), účast na supervizi
admin.práce, podklady pro evaluaci a metodiky, příprava obsahu metodiky vzdělávání rodičů
účast na pravidelných poradách týmu
sebevzdělávání dle potřeb projektu
supervizor - DPP, 60 hod
Sestava vytvořena v MS2014+
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požadavky: VŠ vzdělání, zkušenost se soc.prac s rodinou
náplň práce:
vedení projektové a případové supervize, porady týmu dle potřeb
metodik - DPP 700 hod
požadavky: VŠ vzdělání,relevantní praxe min. 10 let
náplň práce:
sběr dat a příprava metodiky sociální inovace a vzděl.kurzů, účast na pracovních poradách,
garant evaluace - dodavatel služby, 300 hod
požadavky: VŠ vzdělání, relevantní praxe min. 5 let
náplň práce:
účast na pracovních poradách, konzultace k přípravě eval.plánu, řízení evaluačních aktivit, sledování
plnění evaluačního pláni, intervize
evaluátor - dodavatel služby, 300 hod
požadavky: min. VOŠ vzdělání,relevantní praxe 5 let
náplň práce:
účast na pracovních poradách, příprava eval.plánu, sběr dat a řízení evaluačních aktivit
koordinátor práce s rodinami - DPČ, úv.
požadavky: min. SŠ, organizační předpoklady
náplň práce: koordinace práce s rodinami, mapování potřeb odborníků a CS, sběr podkladů pro
evaluaci,účast na pracovních poradách,
adm.pracovník - DPČ, úv.0,4
požadavky: min. SŠ
náplň práce:
účast na pracovních poradách,zajištění úplnosti povinné dokumentace vedené pracovníky jednotlivých
projektových aktivit, archivace požadované dokumentace a předmětných dokladů,
finanční manažer - DPČ, úv.0,2
požadavky: VŠ vzdělání, relevantní praxe min. 10 let
náplň práce:
řízení a monitoring realizace projektu po finanční stránce, příprava a zpracování příloh a dalších
podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv apod
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Projekt směřuje k navyšování potenciálu institucí pro zvyšování účinnosti metod práce na poli sociální
prevence a opatrovnického řízení.
Bude podpořeno zvyšování kvality činnosti OSPOD ve vztahu k ohroženým dětem a rodinám.
Předávání metodiky inovačního řešení je možné v rámci vnitřní struktury poskytovatele soc.služby
(Mosty) i partnerů (soud, kraj).
Nepřímí beneficienti:
cca 180 rodičů v průběhu realizace projektu (rodiče podpořených dětí)
jiné skupiny ohrožených dětí, na které budou mít pracovníci SPOD více času
Sestava vytvořena v MS2014+
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r.2015 Most 600,

4488 klientů/rok Ústecký kraj

V dalších letech - Most - 90 dětí/rok přímo zařazeno do programu.
Přenositelnost metodik je možná napříč veř.správou (SPOD, soudy) (workshopy, semináře) a mezi
poskytovateli soc.služeb.
Potenciálně 227 pracovníků OSPOD v Ústeckém kraji
Celkem v ČR 2 515 pracovníků OSPOD.
Aktivity naplňují tyto strategické dokumenty:
Úmluva o právech dítěte, Národní program reforem České republiky r. 2014, Strategie sociálního
začleňování 2014 - 2020
Legislativa a šíření modelu
Úzká spolupráce Cochem.cz a Ministerstvem spravedlnosti ČR (MSp). Aplikace Cochemského modelu má
podporu současného politického (ministr spravedlnosti) i odborného (odborní náměstci ministra) vedení
resortu, je sledována a vyhodnocována. Cílem je vytvořit příklad dobré práce v soudním okresu Most,
který může být použit jako zdroj dat pro širší aplikaci modelu. Samotná širší aplikace, včetně případných
legislativních změn, však přesahuje cíle a možnosti tohoto projektu.
Spolupráce s advokáty
Advokáti působící v soudním okrese Most byli osloveni a pozváni ke spolupráci v pracovní skupině.
Někteří toto pozvání přijali. Průběžně se pokoušíme nastavit spolupráci s advokáty obecně přes Českou
advokátní komoru. Zde je situace složitější, stejně jakou soudci jsou neovlivnitelně nezávislí, advokáti
mají dle zákona o advokacii hájit především zájmy svého klienta. Toto stanovisko advokátní komory k
věci se prozatím nepodařil
V čem je navržené řešení inovativní?
Po řešení problému je poptávka ze strany organizací, které podepsaly partnerství v projektu, což jsou
stěžejní organizace pro zavedení modelu do praxe na Mostecku.
V Ústeckém kraji Coch.model nebyl dosud využíván(. Chyběly zde kapacity a realizátoři soc.inovace.
Pilotně připravuje ověření soud v Novém Jičíně, zde chybí nástroje pro evaluaci.
Novost řešení v Ú. kraji spočívá ve větší účinnosti, spravedlnosti, udržitelnosti programu oproti
stávajícím řešením. Náš postup nespočívá pouze v seznamování s teorií a dopady Cochemského modelu,
ale bezprostředně navozuje praktické ověřování s kontinuální evaluací. Projekt v Mostě směřuje k
validizaci metodiky inovace a vytvoření přesvědčivých podkladů a aj. podmínek pro implementaci v kraji
INOVACE V MÍSTĚ a V SYSTĚMU SOC.PREVENCE:
nově zahájení činnosti TÝMU v rámci opatrovnické praxe v Úst. kraji na principech Cochemské praxe
(OSPOD, soud, poskytovatelé soc. služeb aj.)
posílení kapacit poskytovatelů soc. služeb o nový specializovaný program, který více reaguje na potřeby
dětí ohrožených soc. vyloučením a je inovativní včasností intervencí a bezplatností
SPOD získá nové účinné nástroje pro řešení rodičovského konfliktu
Metodika bude validována, přehled příkladů dobré praxe bude šířen mezi další odborníky, pracující s CS
Sestava vytvořena v MS2014+
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INOVACE V DOSTUPNOSTI PRO CS
dostupnost intenzivní a nízkoprahové podpory dětí ohrožených sociálním vyloučením
(děti a rodiče mohou zdarma a bezodkladně využívat účinné odborné služby)
rychlost projednání návrhu rodičů od prvního setkání (do 1 měsíce, nikoliv za 6 měsíců, jak je v soudní
praxi běžné)
ohrožené děti budou intenzivně individuálně podpořeny ve svých právech dle Úmluvy o právech dítěte
INOVACE V ZAPOJENÍ UŽIVATELÚ DO EVALUACE
min. 4 rodiče se přímo zapojí do validizace, v průběhu projektu získávána funkční zpět, vazba od CS,
model bude přizpůsobován potřebám CS (dotazníky aj.nástroje evaluace, následně zapracování
připomínek do praxe)
Jaká existují rizika projektu?
1) koordinační náročnost práce s rodinami, nároky na včasnost - eliminace: koordinátor aktivit jako člen
realiz.týmu, zastupitelnostt mediátorů, pravidelné porady týmu
2) spoléhání na dosavadní znalosti a zkušenosti odborníků - eliminace: zapojené spolupracující
organizace EDUCO a BEUTO (zkušenosti z jiných kontextů, zkušení tvůrci metodik), pravidelná supervize
k řízení projektu (1x 4 měs.) a ind.případová supervize (min.1x 6 měs.)
3) náročnost sběru dat pro evaluaci a validizaci metodiky - eliminace: zapojení zkušených expertů na
pozice evaluátorů, pozice asistenta evaluace
4) neochota advokátů a soudců spolupracovat ve fázi implementace - eliminace: včasné hledání
motivačních nástrojů, vytvoření příkladů dobré praxe, spolupráce s dalšími soudy,které Coch.praxi
pilotně zavádějí, spolupráce s Justiční akademií v Kroměříži

Cílová skupina
Cílová skupina:
Rodiče s malými dětmi
Popis cílové skupiny:
- Rodiče s malými dětmi (min. 120 párů, tj. 240 osob)
Podpora, kterou poskytneme rodičům bude mít přímý dopad na dítě (sporem je úprava styku s dítětem)
Rodiny v rozvodovém řízení

Cílová skupina:
Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis cílové skupiny:
- Zaměstnanci NNO (5 odborníků, kteří absolvují kurz mediace)

Subjekty projektu
Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Datová schránka:

Žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.
26661306
Spolek
ANO
5. 5. 2004
Nejsem plátcem DPH
15,000
101 381,00

ANO
thrbtkm

Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Louny
Žatec
Žatec
Žatec
Hošťálkovo náměstí
438 01
138
1
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Kateřina
Malá
774680013
katerinamost@seznam.cz
ANO
ANO

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:
Neplatný záznam účtu:

Provozní účet
0600 - MONETA Money Bank, a.s.
CZK
Česká republika
181398723

Účetní období

CZ NACE

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner bez finančního příspěvku
CZE - Česká republika
Ústecký kraj
70892156
Kraj
ANO
MEMALKAT
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Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner bez fin.plnění
Zapojen od začátku projektu
Udržitelnost inovací
KA č. 3 a 4

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
554,000
500 148,00

NE
t9zbsva

Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-město
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-centrum
Velká Hradební
400 01
48
3118
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Sestava vytvořena v MS2014+

Oldřich
Bubeníček
475657111
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Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

urad@kr-ustecky.cz
ANO
Petra
Lafková
777495763
urad@kr-ustecky.cz
ANO

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner bez finančního příspěvku
CZE - Česká republika
Okresní soud v Mostě
00024899
Organizační složka státu
ANO
Nejsem plátcem DPH
140,000
4 074 074,00

ANO
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Datová schránka:
bueabp5
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Zapojen od začátku projektu
Partner bez fin.plnění
Koordinace schůzek stakeholderů, koordinace úvodních schůzek s rodinami,
Iniciátor, zadavatel zakázky na přenos ?Cochemského modelu?
Klíčový aktér
Klíčová aktivita č. 1,2,3,4
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Most
Most
Most
Most
Moskevská
434 01
2
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014+

Martin
Beneš
603242526
mbenes@ossoud.mst.justice.cz
ANO
ANO
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Umístění
Dopad projektu:
CZ042 Ústecký kraj

Místo realizace:
CZ042 Ústecký kraj

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis klíčové aktivity:
Cílem je koordinace projekt.aktivit (zavedení soc.inovace) a plnění indikátorů, výsledkem bude zajištění
dostupnosti kvalitních nízkoprahových služeb, které mají dopad na děti z rozvádějících se rodin
Nastavení cílené interdisciplinární spolupráce, důsledně sledující perspektivu dítěte (jeho vnímání
skutečnosti, přání a potřeby) namísto neurčitého zájmu (dobra) dítěte, který je ve skutečnosti často
obsahově vyplňován zájmy rodičů.
Realizace a rozvíjení osvěty v oblasti opatření v rodinné politice.
Doba realizace: 24 měs.
Zajistí: manažer projektu, fin.manažer, účetní - NN
1.1. řízení a monitoring realizace projektu po obsah.a administrativně finanční stránce - pravid. schůzky
realiz. týmu - min.1x 3 měs., sebeevaluace, sledování cash flow, zajištění komunikace se
spoluprac.organizacemi, říd.orgánem aj. aj., komunitní spolupráce v zájmu zavedení soc.inovace
1.2 zasíťování organizací, připojení dalších stakeholderů (další soudy, Cochem.cz) - pravidelné schůzky
pracovní skupiny - min.1x 3 měs.
1.3 tvorba metodiky inovačního programu a metodiky mediací
1.4 vzdělávání realizačního týmu v mediaci (Asociace mediátorů ČR) dle potřeb - cca 5 osob, rozsah: 100
hod, obsah: akreditace MPSV pod č. 2013/52775-222/1 pro pracovníky v sociálních službách (podle
zákona 108/2006 Sb. a zákona 500/2004 Sb.) aj. kurzy dle vzděl.potřeb týmu (na zakázku)
1.5 supervize - projektová supervize pro realiz.tým min. 1x 4 měs.
případová supervize pro mediátory min. 1x 6 měs.
1.6 workshopy se zástupci jiných soudů (např.Nový Jičín), min. 2 semináře pro odborníky dle akt.potřeb,
min. 3 akce, "na klíč", cílem je vytvořit obsah vzdělávacího modulu pro potřeby koalice odborníků, kteří
program realizují. Obsah by měl směřovat k rozšíření znalostí a kompetencí při práci s rodinou.
Výstupy:
koalice - nové org.vazby (min.6 stakeholderů)
metodika inovačního programu
5 odborníků absolvuje vzdělávání (kurz mediace/ kurz na klíč)
min. 20 účastníků seminářů a workshopů
Přehled nákladů:
Z přímých nákladů:
metodik úvazek 700 hodin
supervizor poměrná část 9800,-dodavatel služby- vzdělávání realizačního týmu týmu 100 000,-Celkem z přímých nákladů 109 800,Z nepřímých nákladů mimo jiné:
manažer projektu (garant projektu K.Malá)
finanční manažer
účetní

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání rodičů

Popis klíčové aktivity:
Cíl: v rámci zefektivnění procesu ověřit inovaci - skupinové semináře pro rodiče. Tato potřeba vychází z
pilotního ověřování práce s rozvádějícími se rodinami v obd.7 - 9/2017 v Mostě. Je třeba zmírňovat
Sestava vytvořena v MS2014+
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rozpory mezi rodiči a vést je k náhledu na své chování v době krize a podpořit kooperativní rodičovství.
V zájmu dětí je porozvodové uspořádání péče o dítě, které minimalizuje konflikty mezi rodiči a vyloučí
popouzení dítěte proti rodiči.
Za účelné a nutné považujeme vyslání signálu široké veřejnosti v duchu: není to soud či jiný státní orgán,
který má v moci vyřešit situaci v péči o dítě po rozpadu rodičovského páru. Soud či stát obecně (OSPOD)
jsou ochotny rodině pomoci. Odpovědní za řešení situace, za spokojenost a budoucí život dítěte jsou
rodiče. Z toho důvodu je nutné pracovat na informování rodičů, osvětě, ať již formou školení rodičů či
například s pomocí informačních a výukových materiálů (rodičovský plán, aj.)
Zajistí: koordinátor, odborníci pro práci s rodinou
Doba realizace: 24 měs.
2.1 realizace seminářů pro rodiče - cca 14 akcí, vždy po naplnění skupiny -min. 8 osob, metodika a
podrobný obsah budou zpracovány v projektu na základě zmapování vzdělávacích potřeb rodičů.
- dotace cca 3 hod/účastník, skupina max.10 párů
3 tématické okruhy:
Právo
Psychologie
Rodičovský plán - cílem je vytvoření dovednosti zavírat dohody a kompromisy, podpora pozitivní
komunikace mezi rodiči. Rodiče dostanou formulář s celou řadou otázek týkajících se například formy
péče o dítě, výše výživného, ale také zdánlivě banálnějších otázek, jako kdo bude navštěvovat třídní
schůzky, k jakému lékaři bude dítě chodit, jakých významných událostí by se dítě mělo s oběma rodiči
zúčastnit nebo jakým mimoškolním aktivitám by se dítě mělo věnovat. Výstupem je vyjasnění sporných
míst, předběžná dohoda.
výstupy:
metodika vzdělávání rodičů
výukové materiály pro rodiče 240 ks
min.440 proškolených rodičů

Přehled nákladů:
Z přímých nákladů:
koordinátor - úvazek 0,2 - poměrná část 53 600,-odborníci pro práci s rodinou - úvazky 4x 0,2 a 1x 0,2 - poměrná část 495 800,-Zákonné pojištění zaměstnavatele 2 441,50
Celkem 498241,50
Z nepřímých nákladů mimo jiné:
výukové materiály
Název klíčové aktivity:

Rodinná mediace, terapie

Popis klíčové aktivity:
Cílem je podpořit rodiče v uzavření dohody prostřednictvím mediace a ind.terapie (zajistí Mosty,z.s.)
Doba realizace: 24 měs., místo konání Most
zajistí: 5 mediátorů, Návazné terapie zajistí reg.soc.služba (Mosty,z,s.)
Sestava vytvořena v MS2014+
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- vybavení dětské herny a konzultační místnosti
- realizace mediace - 1 rodina - dotace cca 8 - 10 hod
výstup: min 120 párů na mediaci, terapii (240 rodičů)
počet uzavřených dohod mezi rodiči - 70% ze všech zapojených
počet dalších návrhů v té věci (čím méně, tím větší úspěšnost)
počet podaných předběžných opatření (důkaz eskalace konfliktů)
Přehled nákladů:
Z přímých nákladů:
Odborní pro práci s rodinou úvazky 4x 0,2 a 1x 0,2 - poměrná část 1487 400,-Koordinátor úvazek 0,2 - poměrná část 160 800,-Zákonné pojištění zaměstnavatele - poměrná část 7 324,50
Metodik 256 900,-Mobil 2ks 10 000,-Notebook 17 000,-Kancelářský balík 6500,-Dataprojektor 15 000,-Flipchart 2 ks 5 000,-Supervizor - poměrná část 19 600,-nájem 171 000,-sedačka 15 000,-Celkem 2 010 724,50
Název klíčové aktivity:

Evaluace

Popis klíčové aktivity:
Cíl: prověřit, zda navrhované řešení je účinnější oproti stávající většinové praxi. Předpokládaná
úspěšnost 70 % případů, kdy dojde mezi rodiči k dohodě do 2 měsíců. V rámci projektu bude dosaženo
impaktu ve škále kauzalita; budou využity 3 skupiny (Cochem+ KA,skupina Cochem (kontrolní) a skupina
bez Cochemu (kontrolní).
Kontrolní skupina dětí a rodičů bude vytvořena u jiného senátu v Úst.kraji (zajistí partner projektu OS v
Mostě).
Pro měřitelnost impaktu budou mj.využita výstupová kritéria. CS se bude aktivně zapojovat do evaluace.
Doba realizace: 24 měs.
Budou realizovány tyto aktivity:
1) evaluace přínosu (včetně nákladové efektivity) vytvořených kapacit pro zlepšení kvality a výkonnosti
jimi podpořených aktérů, nástrojů, řešení či dílčích projektů .
2) evaluace impaktu výstupů podpořených aktérů, nástrojů, řešení či dílčích projektů,.
3) evaluacie impaktu sítí vytvořených/ podpořených v rámci projektu
zajistí: garant evaluace, evaluátor, asistent evaluace¨
realizační tým zajistí sběr dat od cílové skupiny a realizátorů
doba realizace:24 měs.
příprava evaluačního plánu,
komunikace s realiz.týmem - sběr informací a dat pro zpracování evaluačních výstupů
Průběžná evaluační zpráva
Souhrnná evaluační zpráva
analýza získaných dat a informací a zpracování evaluačních výstupů,
Sestava vytvořena v MS2014+
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intenzivní spolupráce s realizačním týmem projektu,
průběžné konzultace evaluačních výstupů s poskytovatelem podpory a prezentace inovačních
zajištění evaluačních návštěv pro poskytovatele podpory.
realizace procesu validizace metodiky - hodnotiteli budou odborníci pracující s CS, advokáti,
soc.pracovníci, soudci, rodiče (absolventi mediací) aj.
Výstup:
Evaluační plán
Průběžná evaluační zpráva
Souhrnná evaluační zpráva
Metodika inovačního řešení
Validizace metodiky inovačního řešení
Zapojíme min. 8 organizací, z toho 16 pracovníků bude podpořeno - seznámí se s metodikou
inovačního řešení v rámci procesu validizace (v pozici hodnotitelů)
Přehled nákladů:
garant evaluace 147 000,-evaluátor 147 000,-asistent evaluace 15 760,-Celkem 309 760,--

Název klíčové aktivity:

Implementace

Popis klíčové aktivity:
Cíl: prezentace výstupů a zavádění do praxe v dalších městech Úst.kraje, horizontální a vertikální
implementace.
Jako významný předpoklad šíření inovace v opatrovnickém řízení vidíme motivaci advokátů a SPOD.
Doba realizace: 6 měs.
Zajistí: manažer projektu, koordinátor práce s rodinami, partneři projektu
- ind.pohovory - hledání motiv.nástrojů pro advokáty
- min. 4x kulatý stůl s odborníky (soc.pracovníci, advokáti, poskytovatelé soc.služeb)
- min. 5x prezentace dobré praxe na konferenci/semináři
- PR aktivity

Výstup:
příklady dobré praxe - distribuce 500 ks
Min. 200 pracovníků SPOD, soudu aj. se seznámí s Cochemským modelem (akce)
Přehled nákladů:
Veškeré náklady hrazené z nepřímých nákladů

Sestava vytvořena v MS2014+
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Rozpočet jednotkový
Kód

Název

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3
1.1.1.2.4
1.1.1.2.5
1.1.1.2.6
1.1.1.2.7
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Celkové způsobilé výdaje
Přímé náklady
Osobní náklady
Pracovní smlouvy
Dohody o pracovní činnosti
Odborník pro práci s rodinou č.1
Odborník pro práci s rodinou č.2
Odborník pro práci s rodinou č.3
Odborník pro práci s rodinou č.4
Odborník pro práci s rodinou č.5
Koordinátor pro práci s rodinou
Zákonné pojištění zaměstnavatele
Dohody o provedení práce
Metodik
Asistent pro evaluaci
Cestovné
Zahraniční cesty místního personálu
Cesty zahraničních expertů
Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i
nemovitostí) a odpisů
Investiční výdaje

1.1.3.1

Sestava vytvořena v MS2014+

Cena jednotky

Počet
jednotek

Částka celkem

Procento

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 740,00
14 740,00
14 740,00
14 740,00
14 740,00
10 720,00
9 766,00
0,00
367,00
197,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
20,00
1,00
0,00
700,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 660 657,50
2 928 526,00
2 265 626,00
0,00
1 992 966,00
353 760,00
353 760,00
353 760,00
353 760,00
353 760,00
214 400,00
9 766,00
272 660,00
256 900,00
15 760,00
0,00
0,00
0,00
68 500,00

125,00
100,00
77,36
0,00
68,05
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
7,32
0,33
9,31
8,77
0,54
0,00
0,00
0,00
2,34

0,00

0,00

0,00

0,00
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Měrná
jednotka
(přednastavena
ŘO)

Měrná
jednotka (z
číselníku)

Měrná
jednotka
(individuální)

1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2
1.1.3.2.2.3
1.1.3.2.2.4
1.1.3.2.2.5
1.1.3.2.2.6
1.1.3.2.3
1.1.3.2.4
1.1.3.2.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.5
1.1.6

Pořízení odpisovaného nehmotného
majetku
Pořízení odpisovaného hmotného
majetku
Neinvestiční výdaje
Neodpisovaný nehmotný majetek
Kancelářský balík
Neodpisovaný hmotný majetek
Mobil
Notebook
Dataprojektor
Flipchart
Podlahová krytina
Sedačka
Spotřební materiál
Nájem/operativní leasing
odpisovaného majetku
Odpisy majetku
Nákup služeb
Supervizor
Garant Evaluace
Evaluátor
Vzdělávání realizačního týmu
Grafické zpracování Evaluační
zprávy vč. tisku
Nájmy
Drobné stavební úpravy
Přímá podpora cílové skupiny

Sestava vytvořena v MS2014+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
6 500,00
0,00
5 000,00
17 000,00
15 000,00
2 500,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,00
0,00
2,00
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00

68 500,00
6 500,00
6 500,00
62 000,00
10 000,00
17 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00

2,34
0,22
0,22
2,12
0,34
0,58
0,51
0,17
0,00
0,51
0,00
0,00

0,00
0,00
490,00
490,00
490,00
20 000,00
0,00

0,00
0,00
60,00
300,00
300,00
5,00
0,00

0,00
594 400,00
29 400,00
147 000,00
147 000,00
100 000,00
0,00

0,00
20,30
1,00
5,02
5,02
3,41
0,00

7 125,00
0,00
0,00

24,00
0,00
0,00

171 000,00
0,00
0,00

5,84
0,00
0,00
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1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.7
1.2

Mzdové příspěvky
Cestovné a ubytování
Příspěvek na péči o dítě a další
závislé osoby
Příspěvek na zapracování
Jiné
Křížové financování
Nepřímé náklady

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
732 131,50

0,00
0,00
0,00
25,00

2

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:
Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:
CZK
Celkové způsobilé výdaje:
3 660 657,50
CZV bez příjmů:
3 660 657,50
Příspěvek Unie:
3 326 183,19
Národní veřejné zdroje:
334 474,31
Jiné peněžní příjmy (JPP):
0,00
Vlastní zdroj financování:
0,00
Zdroj financování vlastního podílu:
Národní soukromé zdroje
% vlastního financování:
0,00
% vlastního financování - více rozvinutý region:
0,00

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1
1. 11. 2017
ANO
1 098 197,25
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

2
1. 2. 2018
NE
549 098,63
0,00
0,00
183 032,88

0,00
0,00
0,00
NE

183 032,88
0,00
0,00
NE
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Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

3
1. 8. 2018
NE
732 131,50
0,00
0,00
732 131,50
0,00
0,00
732 131,50
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

4
1. 2. 2019
NE
732 131,50
0,00
0,00
1 098 197,25
0,00
0,00
1 098 197,25
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

5
1. 8. 2019
NE
549 098,62
0,00
0,00
549 098,62
0,00
0,00
549 098,62
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:

6
1. 11. 2019
NE
0,00
0,00
0,00
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Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1 098 197,25
0,00
0,00
1 098 197,25
0,00
0,00
ANO

Kategorie intervencí
Tematický cíl

Oblast intervence
Kód:
Název:

Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:
Kód:
Název:

Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:

119
Investice do institucionální kapacity a účinnosti
veřejné správy a veřejných služeb na celostátní,
regionální a místní úrovni za účelem reforem,
zlepšování právní úpravy a řádné správy
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC11)
100,00
565 451,14
0,00
Posílení institucionální kapacity veřejných
orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné
správy
102
Přístup k zaměstnání pro osoby hledající
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně
dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených od trhu práce, rovněž
prostřednictvím místních iniciativ v oblasti
zaměstnanosti a podpory mobility pracovních sil
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC8)
100,00
1 297 211,44
0,00
Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a
podpora mobility pracovních sil
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Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:

109
Aktivní začleňování, včetně začleňování
s ohledem na podporu rovných příležitostí
a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC9)
100,00
1 463 520,60
0,00
Podpora sociálního začleňování a boj proti
chudobě a jakékoliv diskriminaci

Vedlejší téma ESF
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:

02
Sociální inovace
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC11)
17,00
565 451,14
0,00
02
Sociální inovace
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC8)
39,00
1 297 211,44
0,00
02
Sociální inovace
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ (TC9)
44,00
1 463 520,60
0,00

Forma financování
Kód:
Název:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Procentní podíl:
Indikativní alokace:

100,00
3 326 183,19

Ekonomická aktivita
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

21
Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné,
sociální a osobní služby
100,00
3 326 183,19

Mechanismus územního plnění
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

07
Nepoužije se
100,00
3 326 183,19

Lokalizace
Kód:
Název:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

CZ042
Ústecký kraj
Severozápad
Česká republika
100,00
3 326 183,19

Typ území
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

01
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000
obyvatel)
1,97
65 525,81
02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000
obyvatel)
11,20
372 532,52
03
Venkovské oblasti (řídce osídlené)
86,83
2 888 124,86
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Indikátory

Kód indikátoru:
10212
Název indikátoru:
Počet podpořených již existujících sociálních podniků.
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Organizace
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
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.""
Popis hodnoty:
0
Kód indikátoru:
10213
Název indikátoru:
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Organizace
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
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
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muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků
vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory.""
Popis hodnoty:
0
Kód indikátoru:
60000
Název indikátoru:
Celkový počet účastníků
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
5,000
Datum cílové hodnoty:
31. 10. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
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.
Popis hodnoty:
5 pracovníků přesáhne svou účastí na vzdělávání v mediaci bagatelní podporu 40hod..
Dále bude podpořena CS:
Rodičů s malými dětmi (240 osob), které bude v rámci projektu poskytnuta podpora formou mediace
a vzdělávání, ale nemůže být zahrnuta do hodnoty indikátoru, protože tato podporanepřesáhne
hranici bagatelní podpory
Projektové aktivity míří na podporu kooperativního rodičovství a uzavření dohod mimosoudní cestou.
Tyto rodič. kompetence mají dopad na kvalitu života dítěte.
Děti se v důsledku rozchodu často ocitnou v neúplné rodině.Problémy, se kterými se děti z neúplných
rodin setkávají, mají řadu příčin: nedostatek podpory od druhého rodiče, neadekvátní příjmy (matky
samoživitelky), nebo malá schopnost samoživitele zapojit se na trh práce ať už z důvodů charakteru
samotného trhu práce (nepružného) nebo z jiných, náročná práce v domácnosti, popř. kombinace
všech. U neúplných rodin se jedná zejména o kombinaci finančních či ekonomických těžkostí, které
mohou vyústit až v problém chudoby těchto rodin.
Děti z neúplných rodin jsou ve zvýšené míře ohrožené soc.selháním
Z odborné literatury je známo, že příčiny páchání kriminality dětí a mládeže lze hledat ve faktorech
jakými jsou nízká úroveň až absence vhodných aktivit využitelných
zejména ve volném čase mládeže, nedostatečná výchovná práce a vliv školy, problém kvalifikace a
vzdělání, nedostatečná mravní a citová výchova, absence právního
vědomí, nedostatek životních zkušeností, vliv okolí a party až po nedostatky v rodinné výchově.
K nejčastějším příčinám, které vedou k páchání kriminálních deliktů patří právě špatná výchova v
rodině.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:

60001
Celkový počet účastníků - muži
0,000
0,000
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Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - muži
Popis hodnoty:

31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - ženy
Popis hodnoty:

60002
Celkový počet účastníků - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60100
Název indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu, popř. k nejbližšímu datu, ke
kterému mají ÚP/ČSSZ dostupné informace. Nezaměstnaní jsou účastníci obvykle bez práce, kteří by
pracovat mohli a práci aktivně vyhledávají. Osoby považované za nezaměstnané dle národních
definicí sem spadají, i když všechny tři výše uvedené podmínky nesplňují. Studenti prezenčního studia
nejsou považováni dle této definice za nezaměstnané, a to i když kritéria splňují, nýbrž za neaktivní.
Pro účely tohoto indikátoru je za nezaměstnanou osobu považována osoba registrovaná na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných - muži
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - muži
Popis hodnoty:

60101
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných - ženy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - ženy
Popis hodnoty:

60102
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60200
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Definice -dlouhodobě nezaměstnaného- závisí na
věku:- Mladí (<25 let) - více než 6 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>6 měsíců).- Dospělí (25 let a
více) - více než 12 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>12 měsíců). Předchozí nezaměstnanost je
sledována v odpovídajícím období před zahájením účasti v projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60201
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60202
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
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Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60300
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). -Neaktivní účastníci" nejsou součástí pracovní síly, tj.
nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní.Pro účely tohoto indikátoru je osoba považovaná za
neaktivní, když není zaměstnaná dle databází ČSSZ o platbě pojištění ani nezaměstnaná dle databází
ÚP o uchazečích o zaměstnání.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - muži
Popis hodnoty:

60301
Neaktivní účastníci - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - ženy
Popis hodnoty:

60302
Neaktivní účastníci - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
odborné přípravy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:

60400
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup
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Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu (případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Neaktivní účastníci v tomto indikátoru nejsou
součástí pracovní síly, tj. nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, a navíc nejsou v procesu
vzdělávání nebo odborné přípravy. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy vzdělávání
nebo odborné přípravy jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60401
Název indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60402
Název indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60500
Název indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
"Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Zaměstnaní účastníci jsou ve věku 15 a více let ,
pracují pro peníze, zisk nebo příjem pro sebe či svou rodinu. Pro potřeby tohoto indikátoru je za
zaměstnanou osobu považována osoba, pro kterou je dohledatelné pojištění v databázích ČSSZ.
Tento způsob rozpoznání práce zanedbává osoby s DPP vydělávající pod 10 000kč měsíčně.
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
Popis hodnoty:

60501
Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
Popis hodnoty:

60502
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60600
Název indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity mladší než 25 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - muži
Popis hodnoty:

60601
účastníci ve věku do 25 let - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:

60602
účastníci ve věku do 25 let - ženy
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Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - ženy
Popis hodnoty:

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60700
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let - muži
Popis hodnoty:

60701
účastníci ve věku nad 54 let - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let - ženy
Popis hodnoty:

60702
účastníci ve věku nad 54 let - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60800
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy
Výchozí hodnota:
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Uvedené osoby mohou být nezaměstnané, a to i dlouhodobě (definováno stejně jako indikátor
C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných-), nebo neaktivní a nejsou v
procesu vzdělávání ani odborné přípravy (definováno stejně jako C/ESF/4 -Neaktivní osoby, které
nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy-).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60801
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60802
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60900
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 1 - 2- pokrývá nedokončené
základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté. Zařazení
Sestava vytvořena v MS2014+

MEMALKAT
37

18.12.2017 8:06

českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na
http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60901
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60902
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61000
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 3 - 4- pokrývá střední
vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až střední všeobecné vzdělání s maturitou
víceleté. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k
dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61001
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - muži
Výchozí hodnota:
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61002
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61100
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu. -ISCED 5 - 8- pokrývá vyšší odborné
vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace
vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%2020102011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61101
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:

61102
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Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61200
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Domácnosti, jejichž žádný člen není zaměstnán, tj. všichni členové domácnosti jsou buď
nezaměstnaní (stejná definice jako indikátor C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných-) nebo neaktivní (stejná definice jako indikátor C/ESF/3 -neaktivní účastníci-).
Domácnost je definována jako hospodářská jednotka, nebo provozně, jako sociální jednotka:se
společnými pravidly; se sdílenými náklady na domácnost nebo denní potřeby; ve společném
obydlí.Domácnost obsahuje buď jednu osobu žijící osamoceně, nebo skupinu lidí, kteří nemusí být
navzájem příbuzní, žijící na stejné adrese se společným živobytím např. sdílejí alespoň jedno jídlo
denně nebo mají společný obývací pokoj.osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění. Situace v
domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena aktuální situace stavu
domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61201
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
zaměstnán - ženy
Výchozí hodnota:

61202
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61300
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Domácnosti, jejichž žádný člen není zaměstnán jsou definovány dle indikátoru C/ESF/12 -účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán-. Vyživované děti jsou všechny osoby mladší
18 let a osoby ve věku 18 - 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodičích. Věk osob je
počítán od data narození a zjišťuje se v den vstupu do projektu.Osoby, mohou vykazovat několik
znevýhodnění. Situace v domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena
aktuální situace stavu domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61301
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61302
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - ženy
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
61400
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dospělá osoba je osoba starší 18 let. Domácnosti jsou definovány dle indikátoru C/ESF/12 -účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán-.Vyživované děti jsou všechny osoby mladší
18 let a osoby ve věku 18 - 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodičích. Věk osob je
počítán od data narození a zjišťuje se v den vstupu do projektu.Osoby, mohou vykazovat několik
znevýhodnění. Situace v domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena
aktuální situace stavu domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61401
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61402
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61500
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)**
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
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Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo
ČR; náleží do některé z menšin; či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným
kulturním problémům.V ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády
pro národnostní menšiny.Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61501
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61502
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61600
Název indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické
osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b)
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také
fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými a rozhodnutí
nepozbylo platnosti.
V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně
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postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č.
561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému
znevýhodnění.
Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - muži
Popis hodnoty:

61601
Osoby se zdravotním postižením - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - ženy
Popis hodnoty:

61602
Osoby se zdravotním postižením - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
61700
Název indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Do této kategorie patří účastníci s jiným znevýhodněním, než které je definováno v rámci
předchozích dvou indikátorů (C/ESF/15 "Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)" a C/ESF/16 "Osoby se zdravotním postižením").
Tento ukazatel se vztahuje k účastníkům s různými druhy znevýhodnění, kteří čelí sociálnímu
vyloučení. Příkladem účastníka, který může být registrován podle tohoto ukazatele je účastník s
úrovní ISCED 0 (který nedokončil stupeň ISCED 1 - 1. stupeň základní školy) a je starší než 11 let, což
je obvyklý věk odchodu z úrovně ISCED 1. Dalšími příklady mohou být trestané osoby, narkomani
apod. Nevýhody vyplývající z genderové příslušnosti, stavu zaměstnanosti, včetně dlouhodobé
nezaměstnanosti, věku nebo dosaženého vzdělání (alespoň ISCED úroveň 1) jsou zahrnuty v jiných
společných ukazatelích a nezapočítávají se do tohoto ukazatele. Výjimkou jsou osoby uvedené v
rámci indikátoru C/ESF/18 "Bezdomovci a osoby vyloučené z přístupu k bydlení", které se rovněž
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vykazují v tomto indikátoru.V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec
výše uvedeného -jinými znevýhodněnými osobami- rozumí také děti, žáci a studenti se sociálním
znevýhodněním dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005 v platném znění, kteří potřebují
speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.Osoby mohou vykazovat několik
znevýhodnění zároveň.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - muži
Popis hodnoty:

61701
Jiné znevýhodněné osoby - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
Popis hodnoty:

61702
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
61800
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Za osobu bez přístřeší (-bezdomovce-) nebo osobu vyloučenou z přístupu k bydlení je považována
- osoba, jejíž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu
chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu
bez právního nároku, apod.),
- osoba v ubytovacím zařízení pro bezdomovce,
- osoba spící venku (bez střechy) - -na ulici- / bez přístřeší.
a tudíž potřebuje speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
Tyto osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
61801
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61802
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61900
Název indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Venkovské oblasti je třeba chápat jako řídce osídlené oblasti podle stupně urbanizace (DEGURBA
kategorie 3). Číselník DEGURBA je k dispozici na
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm-TargetUrl=DSP_DEGURBA . Osoby
mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - muži

61901
Lidé z venkovských oblastí - muži
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup
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Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - ženy
Popis hodnoty:

61902
Lidé z venkovských oblastí - ženy
0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
62400
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci po ukončení účasti v ESF projektu. Pro
účely tohoto indikátoru se za nově hledajícího účastníka bere účastník, který se nově zaregistroval na
úřadu práce. Aktivita je zjišťováno k datu ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu, ke
kterému má ÚP dostupné informace). -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data
ukončení účasti na projektu
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62401
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti - ženy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:

62402
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
0,000
0,000
31. 3. 2020
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Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62403
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 6
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 6 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62410
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 12
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 12 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62420
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 18
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 18 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:

62430
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Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 24
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 24 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62440
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 30
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 30 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62450
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 36
měsíců po ukončení účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci 36 měsíců po ukončení účasti v ESF
projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:

62500
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
0,000
0,000
1. 7. 2019
Osoby
Výsledek
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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.
Popis hodnoty:
0
Kód indikátoru:
62501
Název indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62502
Název indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62600
Název indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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.-Po ukončení své účasti- znamená
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
0
Kód indikátoru:

62601
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Název indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62602
Název indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62700
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62701
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
62702
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62711
Název indikátoru:
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po ukončení své
účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Definice tohoto indikátoru je stejná jako pro indikátor "Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po
ukončení své účasti" bez zahrnutí účastníků, kteří pracují jako OSVČ v NČI s tím rozdílem, že tento
indikátor umožňuje sběr dat pro delší období (po ukončení účasti v projektu (0m) a následně každých
šest měsíců až do 3 let po ukončení účasti). Tento indikátor je reportován Evropské komisi jako
indikátor "zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti".
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní (ne OSVČ) 6 měsíců
Popis hodnoty:

62712
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 6 měsících po

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:

62713
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 12 měsících po

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
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Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní (ne OSVČ) 12 měsíců
Popis hodnoty:

Osoby
Výsledek

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní (ne OSVČ) 18 měsíců
Popis hodnoty:

62714
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 18 měsících po

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní (ne OSVČ) 24 měsíců
Popis hodnoty:

62715
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 24 měsících po

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní(ne OSVČ) 30 měsíců
Popis hodnoty:

62716
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 30 měsících po

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:

62717
zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ), po 36 měsících po

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
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Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní (ne OSVČ) 36 měsíců
Popis hodnoty:

31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

Kód indikátoru:
62721
Název indikátoru:
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po ukončení
své účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, kteří jsou 0m-36m, f(6) měsíců po
ukončení své účasti v projektu OSVČ.Postavení na trhu práce je zjišťováno s frekvencí 6 měsíců od
data ukončení účasti na projektu (případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace) po dobu 3 let po ukončení účasti.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 6 měsíců
Popis hodnoty:

62722
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 6 měsících

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 12 měsíců
Popis hodnoty:

62723
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 12 měsících

Kód indikátoru:

62724

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek
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Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 18 měsíců
Popis hodnoty:

Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 18 měsících

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 24 měsíců
Popis hodnoty:

62725
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 24 měsících

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 30 měsíců
Popis hodnoty:

62726
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 30 měsících

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
OSVČ 36 měsíců
Popis hodnoty:

62727
Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní, po 36 měsících

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek

0,000
0,000
31. 3. 2020
Osoby
Výsledek
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Kód indikátoru:
62800
Název indikátoru:
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**
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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 účastiPopis hodnoty:
0
Kód indikátoru:
62801
Název indikátoru:
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** - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebou jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62802
Název indikátoru:
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** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
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Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebou jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62900
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62901
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62902
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:

62910
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Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou 12 měsíců po ukončení
své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 12. měsíc od data
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 12 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62920
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 18 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, kteří jsou 18 měsíců po ukončení
své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 18. měsíc od data
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 18 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62930
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 24 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, kteří jsou 24 měsíců po ukončení
své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 24. měsíc od data
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 24 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:

62940
účastníci zaměstnaní 30 měsíců po ukončení své účasti,
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, kteří jsou 30 měsíců po ukončení
své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 30. měsíc od data
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 30 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62950
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 36 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, kteří jsou 36 měsíců po ukončení
své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 36. měsíc od data
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 36 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63000
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci intervence ESF, kteří jsou zaměstnaní a přešli z nejistého zaměstnání na stabilní
zaměstnání a / nebo
z nižšího než žádaného úvazku na žádaný úvazek a / nebo získali zaměstnání vyžadující vyšší
schopnosti a zodpovědnost
a / nebo byli povýšeni mezi vstupem do projektu a 6 měsíci po ukončení účasti v projektu.
Pro účely tohoto indikátoru vyhodnocujeme, zdali se ve sledovaném období zvýšil příjem účastníka, či
nikoliv (tj. jedná
se o binární údaj). Příjem je operacionalizován jako vyměřovací základ z databáze ČSSZ. Tento přístup
odpovídá definici EK,
neboť se dá rozumně předpokládat, že zvýšení úvazku, vyšší nároky a zodpovědnost při vykonávané
pozici i povýšení se
projeví vyšším příjmem účastníka. Pro zamezení náhodných výkyvů indikátoru kvůli bagatelním
změnám ve vyměřovacím
základu zavádíme, že vyměřovací základ se musí meziročně zvýšit alespoň o 1200kč.
Sestava vytvořena v MS2014+

MEMALKAT
59

18.12.2017 8:06

Situace na trhu práce je zjišťována 6. měsíců od data ukončení
účasti na projektu oproti době před ním. (Případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP
dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63001
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po programu zlepšila - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63002
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po programu zlepšila - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63003
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se po ukončení jejich
účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 9. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se po ukončení jejich účasti zlepšila
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení jejich účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:

63010
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 12 měsíců po
0,000
0,000
30. 9. 2020
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Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 12 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63030
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 24 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 9. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 24 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63050
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 36 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 9. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 36 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63100
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:

63101
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Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63102
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po programu- ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63200
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ**
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
své účasti včetně OSVČ** - muži
Výchozí hodnota:

63201
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63202
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 3. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
67010
Název indikátoru:
Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
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.
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.
Popis hodnoty:
120 podpořenýcn dětí, tyto osoby s nesplní limit ?bagatelní podpory
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Kód indikátoru:
67101
Název indikátoru:
Počet podpořených podpůrných institucí
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
3,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Organizace
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Indikátor zahrnuje a) podpůrné instituce pro sociální podnikání a b) podpůrné instituce pro sociální
inovace. Ad A) Podpůrné instituce pro sociální podnikání (finanční, poradenské a vzdělávací) jsou
vedle sociálních podniků subjekty sociální ekonomiky, jež sdílí společné hodnoty, kterými jsou
naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, jiný
způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně
místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. Podpůrné instituce poskytují sociálním
podnikům finanční, poradenské a vzdělávací služby, jak pro začínající podnikatele v období zakládání
podniku (sestavení podnikatelského plánu), tak v průběhu realizace podnikatelských aktivit pro
zajištění udržitelnosti podnikání, či v dalších etapách rozvoje sociálních podniků. (TESSEA 2011:14-16,
42) Relevantní zejména pro PO 2.
Ad B) Podpůrné instituce pro sociální inovace jsou takové instituce, které poskytují podpůrné
finanční, poradenské a vzdělávací služby realizátorům sociálních inovací či sdružují realizátory
sociálních inovací, poskytují společné pracovní prostory, či nebo pořádají různorodé akce na podporu
sociálních inovací (např. soutěže). Mezi podpůrné instituce lze řadit např. instituce typu HUB,
organizátory inovačních soutěží, neziskové organizace zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti
sociálních inovací nebo na vytváření sítí aktérů a podporu jejich spolupráce. Součástí poslání
podpůrné instituce pro sociální inovace musí být podpora a rozvoj inovačních kapacit a inovačnosti v
ČR. Relevantní zejména pro PO 3.
Indikátor zahrnuje podpůrné instituce bez ohledu na dobu a způsob vzniku (již existující i vzniklé díky
podpoře)
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace.
Popis hodnoty:
MOSTY - sociálně psychologické centrum - žadatel
Okresní soud v Mostě - partner bez fin.plnění
Ústecký kraj - partner bez fin.plnění
Kód indikátoru:
69301
Název indikátoru:
Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených
nových nástrojů
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
1,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Nástroje
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Důvodem, pro "nové" typy projektů (ať už vznikají "samovolně" či v rámci mezinárodní spolupráce) je
jejich účinnost v řešení problémů. Nejlepší způsob, jak zjistit, zdali projekt je účinný, jsou evaluace
toho, s čím přichází. Vzhledem k tomu, že dopady nových projektů jsou ale extrémně těžko
odhadnutelné, nechceme zavazovat poskytovatele k přílišnému předvídání a naplňování dopadů.
Tento indikátor tedy oceňuje proces inovování, který zaručuje informaci po jeho skončení o tom,
zdali byl přínosem, či nikoliv, spíše než jeho nejistý a nepředpokládaný výsledek. "Nástroj" jsou
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konkrétní nové metody nebo postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu, a prostřednictvím
kterých je usilováno o měřitelné a udržitelné zlepšení u zvolené cílové skupiny.
Popis hodnoty:
1x metodika inovačního řešení
Kód indikátoru:
69410
Název indikátoru:
Počet zvalidovaných experimentálních či kvaziexperimentálních ověření nových nástrojů
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
1,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Ověření
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
""Validace"" je proces ujištění, že experimentální či kvazi-experimentální ověření užitečnosti
projektu, který přicházel s něčím novým (resp. studie na něm postavené), splňovalo kritéria evaluační
a akademické kvality. Jde tedy o formu oponentury zajišťující, že byla dodržena pravidla, která
umožňují jednoznačně říct, jestli byla činnost užitečná. Přesná forma validace je specifikována ve
výzvě, přičemž se uvažuje validace interní, externí - vysoutěžená a externí ve formě přijetí studie
založené na evaluaci akademickým žurnálem.
""Nástroj"" jsou konkrétní nové metody nebo postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu, a
prostřednictvím kterých je usilováno o měřitelné a udržitelné zlepšení u zvolené cílové skupiny.
V případě varianty přijetí studie založené na evaluaci akademickým žurnálem bude ve výzvě
specifikováno, jaký žurnál či kategorie žurnálů jsou pro validaci přijatelné.
Popis hodnoty:
1x validizační studie
Kód indikátoru:
80500
Název indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
6,000
Datum cílové hodnoty:
1. 7. 2019
Měrná jednotka:
Dokumenty
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
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/Knihovnaevaluaci) 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.
Popis hodnoty:
Počet napsaných a zveřejněných dokumentů odpovídá požadovaným dokumentům z přílohy č. 5
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výzvy 024 :
1) Evaluační plán,
2) Analýza výchozího stavu CS,
3) Analýza cílového stavu CS,
4) Průběžná evaluační zpráva,
5) Závěrečná evaluační zpráva,
6) Shrnutí sociální inovace.

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Cílené zaměření na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
projekt je zaměřen na dodržování práv nezletilých dětí, aktivity směřují k prosazení Umluvy o právech
dítěte

Typ horizontálního principu:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení
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Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu
Text čestného prohlášení:
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno
posečkání daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
2. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník;
3. nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
4. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani
proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu;
5. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
6. nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
7. jsem nebyl pravomocně odsouzen podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, resp. podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, za trestný čin
podvodu (vč. úvěrového či dotačního), podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z
trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008; v případě, že je příjemce právnickou osobou, prohlašuji,
že tuto podmínku splňují rovněž všichni členové statutárního orgánu příjemce;
Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli podpory.
Dále prohlašuji, že na způsobilé výdaje výše identifikovaného projektu, které mají být financovány z
Operačního programu Zaměstnanost ze zdrojů mimo vlastní zdroje žadatele, žadatel nečerpá
prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, s
výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou
zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí podpory z Operačního
programu Zaměstnanost.

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu (část 1)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
Sestava vytvořena v MS2014+

MEMALKAT
67

18.12.2017 8:06

žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo
placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a
penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se
společným trhem;
žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi
není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku
Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje
prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů.

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu (část 2)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013;
v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající
obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým
údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů;
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci
subjektu údajů (tedy např. fotografie);
žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou
bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání
závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a
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výběru žádostí o podporu;
se seznámil/a s obsahem žádosti;
všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
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