Příloha 9 - Výstup a výsledek programu Lidská práva včetně indikátorů (výzva HRMGSA)
Výsledek programu 2
Indikátor výsledku
1

Počet vytvořených pracovních
míst

Definice indikátoru

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Povinný indikátor pro výzvu

Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv
Měsíc/rok
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová hodnota
indikátoru
hodnota
počáteční hodnoty
počet

0

N/A

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
výplatní lístky, pracovní smlouvy

Jedná se o nová (dodatečná) pracovní místa v organizaci konečného příjemce/partnera projektu nebo jiné organizaci, která byla
vytvořena v souvislosti s realizací projektu. Pracovní místo by mělo být trvalé (tj. doba trvání minimálně 1 rok), placené plně nebo
částečně z grantu projektu a ekvivalentní plnému úvazku (tj. více než 30 hodin/týden). Pokud pracovní místo existuje již před
zahájením projektu, nezapočítává se do počtu nově vytvořených pracovních míst (i když je placené z grantu).
Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci pracovního místa před realizací projektu. Cílová hodnota je
stanovena jako součet nových pracovních míst vytvořených díky realizaci projektu. Pracovní místa na částečný úvazek se převádějí
na pracovní místa na plný úvazek (tj. v součtu více než 30 hodin/týden). V případě sezónních pracovních míst (např. v odvětvích
cestovního ruchu/kulturního dědictví), se např. 3 měsíční pracovní poměr na plný úvazek rovná 0,25 plného úvazku.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o pracovních místech ve členění podle pohlaví (M, Ž) a dvou věkových
skupin (15-29; 30 a výše).
Doplnění:
Plný pracovní úvazek bude vždy navázán na pracovní smlouvu, protože DPP ani DPČ nemůže zajistit splnění definice trvalého
pracovního místa – tj. rozsah více než 30 hod/týden a trvání minimálně jeden rok.
Pracovní místo, kde je uzavřena DPP nebo DPČ bude započítáno jako poměr k plnému úvazku. Např. DPČ na 20 hodin týdně po
dobu jednoho roku bude činit 0,66 pracovního místa (20/30). Pokud nebude uzavřena na celý rok, musí být hodnota ještě
propočítána s délkou trvání smlouvy (např. v případě uzavření na 6 měsíců, to bude 0,66*0,5, tj. 0,33 pracovního místa.)
U DPP, kde je za rok jen 300 hodin/rok, tj. 10 pracovních týdnů plného úvazku (30 hodin/týden) vychází hodnota 0,19 pracovního
místa.
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Výstup programu 2.2
Indikátor výstupu

1

Počet zpracovaných a
zveřejněných odborných
materiálů o ochraně lidských
práv

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru
Povinný indikátor pro výzvu

Zvýšení povědomí o ochraně lidských práv
Měsíc/rok
Jednotka
Počáteční
stanovení
indikátoru
hodnota
počáteční hodnoty
počet

0

N/A

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
vytvořený a zveřejněný dokument,
webové stránky

Jedná se o odborný výstup shrnující výsledky projektu. Může jít o odborný materiál shrnující výsledky výzkumu (článek, publikace,
apod.), materiál vzdělávací povahy, který byl vytvořen v rámci projektu, materiál metodické povahy vytvořený a užitý k dosažení
výsledků vzdělávacího či osvětového projektu, materiál užívaný při osvětovém či propagačním projektu (literární či audiovizuální
dílo, atd.) apod.
Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet zpracovaných a zveřejněných odborných materiálů o
ochraně lidských práv v rámci projektu.
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