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h6p69lTMk0K5XP-G4v-mDA|16551194::1. výzva k
MOJRAD
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Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

2. 12. 2019
0001

Název dokumentu:
Soubor:
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
V příloze zasíláme skeny faktur

Faktury nad 10 tis.
mQG8qj-ezEaQzouI7pUz-g|16560636::ZOR2_faktury.pdf
PQFENIVA
2. 12. 2019
0001

Název dokumentu:
Soubor:

Úhrada faktury 19DA225

DA225 CZC.cz.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
v příloze zasíláme potvrzení z banky
Název dokumentu:
Soubor:
9DA400 HP TRONIC Zlín.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
v příloze zasíláme potvrzení z banky
Název dokumentu:
Soubor:
9DA546 Dušan Bitala Studio.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
v příloze zasíláme potvrzení z banky

HZ52eCAgHky34ju3UtEQzQ|16560791::RB_potvrzeni_19
PQFENIVA
2. 12. 2019
0001

Úhrada faktury 19DA400
nkmAycayNEyPH116KJ2LhQ|16560809::RB_potvrzeni_1
PQFENIVA
2. 12. 2019
0001

Úhrada faktury 19DA546
pgD7ibmJMkSJhwMA10qxkg|16560875::RB_potvrzeni_1
PQFENIVA
2. 12. 2019
0001

Název dokumentu:
Pokladní doklad nad 10 tis.
Soubor:
gfsu6hjDY0aX86qFLMXQVw|16560996::ZOR2_pokladní
doklad+úhrada v hotovosti.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
v příloze zasíláme objednávku, daňový doklad a pokladní doklad svědčící o úhradě v hotovosti
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Název dokumentu:
Měsíční program květen_aktivity KCE
Soubor:
0nUwGhORUqa0crMctjTqw|16561831::A3prog_kveten19_EU.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Grafický podklad pro tisk plakátu a letáčku na roznos
Název dokumentu:
Soubor:

Měsíční program červen_aktivity KCE
3ocnJj7ZfEGRFpsUfWW6WQ|16561878::A3prog_cerven

19_EU.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Grafický podklad pro tisk plakátu a letáčku na roznos
Název dokumentu:
Soubor:

Měsíční program červenec+srpen_aktivity KCE

Název dokumentu:
Soubor:

Měsíční program září_aktivity KCE

llMDhVFQxUOxXvAAozSHeQ|16561899::A3prog_leto19
_EU.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Grafický podklad pro tisk plakátu a letáčku na roznos

f6BXSjwk8E6KUHD3FFf7Bw|16561925::A3prog_zari19_E
U.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Grafický podklad pro tisk plakátu a letáčku na roznos
Název dokumentu:
Měsíční program říjen_aktivity KCE
Soubor:
mpX3g3JCESaGAl7SshEAg|16561944::A3prog_rijen19_EU.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
2. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Grafický podklad pro tisk plakátu a letáčku na roznos
Název dokumentu:
Soubor:
list_Laláková_Kovaříková_Z0095.pdf

Mzdový list Laláková Martina
OtVnNWPikUqhChbfz5zdCQ|16588337::Mzdový
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Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
roz. Kovaříková
Komunitní pracovník KP31

PQFENIVA
3. 12. 2019
0001

Název dokumentu:
Mzdový list Drvota David
Soubor:
XX5ez1cNfkqzc5QpnNe1w|16588429::Mzdový_list_Drvota_David_Z0096.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
3. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Komunitní pracovník KP3
Název dokumentu:
Mzdový list Falbrová Lucie
Soubor:
BxQrjtSXjEmDmncMLE6Nw|16588456::Mzdový_list_Falbrová_Lucie_Z0097.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
3. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Komunitní pracovník KP2
Název dokumentu:
Mzdový list Klapka Petra
Soubor:
M6ZOoxC8n09XNJQaDozeQ|16588503::Mzdový_list_Klapka_Petra_Z0099.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
3. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Komunitní pracovník KP4
Název dokumentu:
Soubor:
kalová_Michaela_Z0098.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Komunitní pracovník KP5

Mzdový list Soukalová Michaela
vtkfAg0d3U2Q9YgZCA_yiQ|16588531::Mzdový_list_Sou
PQFENIVA
3. 12. 2019
0001

Název dokumentu:
Mzdový list Eržiaková Andrea
Soubor:
e1nhasJiRU_J7Em0BBpsQ|16588557::Mzdový_list_Eržiaková_Andrea_Z0148.pdf
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
3. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
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Komunitní pracovník KP6
Název dokumentu:
1. výzva k odstranění nedostatků ZOR/ŽOP_komentář
Soubor:
ouVKTyJKlEqn1xOlhjfsOA|16588955::1. výzva k
odstranění nedostatků 774_komentář.docx
Dokument zadal:
PQFENIVA
Datum vložení:
3. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
V příloze komentáře a postup provedení oprav nedostatků ZOR/ŽOP
Název dokumentu:
Záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole
projekt 774
Soubor:
aiw4rO7URkepB27djGLKFw|16760584::Záznam o
provedení úkonů předcházejících kontrole 774.docx
Dokument zadal:
MOJRAD
Datum vložení:
10. 12. 2019
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Popis
Popis pokroku v realizaci za sledované období:
Komunitní centrum Elpida je otevřeno od 2.1.2019 každý den od 9 do 17 hodin, nabízíme zde nejen
různorodé aktivity pro seniory (cílovou skupinu), ale také prostor pro komunitní setkávání všech
generací místní komunity. Za toto období jsme realizovali v Komunitním centru Elpida (dále jen KCE)
celkem 853 různorodých aktivit pro seniory. Tyto aktivity celkem obsáhly 1526 hodin přímé práce s
klienty, z toho 751 hodin v klíčové aktivitě KA3 (pravidelné aktivity), 371 hodin v klíčové aktivitě KA4
(nepravidelné aktivity) a 403 hodin v klíčové aktivitě KA5 (individuální i skupinové poradenství).
Komunitní centrum bylo v provozu celkem 1688 hodin.
Komunitní centru Elpida za sledované období navštívilo celkem 887 osob z cílové skupiny, z toho je již
75 zapojených účastníků, tj. osob cílové skupiny seniorů dosahující nad bagatelní hranici s časovou
dotací v projektu KCE 20 hodin a více. Podpořené osoby i jejich účast na projektu stále narůstají a
nejsou ukončené, proto indikátory v IS ESF nejsou zatím naplněné.
Oproti prvnímu období je počet aktivit zhruba stejný, výrazně se však protáhl průměrný čas aktivit,
přibyly vícehodinové aktivity, jako např. výlety, exkurze, procházky, koncerty, komunitní snídaně. O
75% však dále narostl počet klientů. Již z poloviny splňujeme indikátor 60000 Celkový počet účastníků
s návštěvností 20+ hodin v KCE (75 ze 150), zato již převyšujeme indikátor 67010 počet klientů
využívajících služeb alespoň 1x.
Indikátor 52100 počet podpořených produktů zahrnuje 2 metodiky provozu Komunitního centra
Elpida a Metodiky vzdělávání lektorů pro seniory, které jsou rozpracovány ve všech svých částech. Ke
dni podání Zprávy o realizaci č. 2 splňujeme 2 z 5 produktů, posledním produktem bude závěrečná
zpráva o realizaci ke dni 31.5.2020.

Klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity:
KA1 Řízení projektu a publicita (nepřímé náklady)
Popis klíčové aktivity:
Již na začátku prvního měsíc projektu byl sestaven funkční realizační tým - projektový manažer,
finanční manažer a vedoucí programu komunitního centra a zároveň hlavní metodik pro práci s
cílovou skupinou. Celý tým čerpá z dlouholetých zkušeností s provozem vzdělávacího a kulturního
centra a přispívá tak k efektivnímu uvedení komunitního centra Elpida (KCE) do provozu a k jeho
následnému rozvoji. Postupně se vybrali komunitní pracovníci, kteří zajišťují každodenní provoz KCE a
specificky se zaměřují na realizaci a rozvoj určitých klíčových aktivit.
Realizační tým se schází pravidelně 1x za měsíc. Témata, která jsme v KCE v tomto období nejvíce
řešili:
- letní otvírací doba
- smysluplný a lákavý program o letních prázdninách
- letní komunitní program
- vylepšení samotné metodiky komunitních akcí, např. komunitní snídaně (jak co nejvíce zahrnout
cílovou skupinu seniorů do samotného procesu plánování a realiazce akcí, jak je motivovat a
uschopňovat (impowerment) k větší participaci
- příprava programu po prázdninách ? vyhodnocení všech klíčových aktivit KCE zavedení a testování
novinek (v rámci přednáškových cyklů a tvůrčích dílen)
- příprava podzimního běhu SEFTE
- vzdělávání a mentoring lektorů KCE
- aktualizace témat IT vzdělávání (semináře zdarma)
Nyní se už realizační tým opět zabývá monitorováním a hodnocením realizovaných aktivit,
plánováním nových aktivit a sledováním plnění indikátorů.
Název klíčové aktivity:
KA2 Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra s
názvem Komunitní centrum Elpida (dále KCE)
Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity se komunitní pracovníci zaměřovali zejména na monitorování zpětné vazby od
klientů na zrealizované aktivity, sbírání a analyzování připomínek a podnětů od klientů KCE.
Rozvíjeli jsme také spolupráce KCE s dalšími aktéry:
- TOL.org (organizace podporující nezávislou investigativní žurnalistiku) - zvyšování mediální
gramotnosti seniorů a podpora kritického myšlení, cyklus přednášek Život v době informační
- FF UK, katedra andragogiky a personálního řízení - exkurze a stáže studentů v Komunitním centru
Elpida
--- Letos na podzim začaly stáže celkem 4 studentů v rozsahu 60 hodin
--- Jako nový lektor aktivit KCE a IT vzdělávání se zapojil stážista Ondřej Hlavín a podílí se na vzniku
nových seminářů a kurzů , např. Fotíme a upravujeme fotografie v mobilu, Zoner Foto Studio aj.
- HTF UK, katedra psychosociálních věd a etiky - exkurze a stáže studentů v Komunitním centru Elpida
- Pražská společnost bloumající veřejnosti, z.s. - festival Habrovka, prezentace našich seniorů
navštěvující stálou fotografickou dílnu ? formou výstavy, prezentace aktivit KCE a aktivní účast
seniorek z pletařských workshopů v Komunitním centru Elpida.
- Fotograf07 z.s. ? rozsáhlá příprava a prezentace životních příběhů a osudů během sametové
revoluce v rámci Fotograf Festivalu 2019 s názvem Archeologie Euforie
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- SKIP (Svaz knihovníků a pracovníků v informačních službách) - aktivní účast pracovníků SKIP v
lektorském modulu SEFTE, přenesení znalostí práce se seniory do krajů a obecních knihoven.
- Ústav duševního zdraví - tréninky paměti pro seniory prostřednictvím virtuální reality, cyklus
seminářů
- Amnesty International - propojení seniorů (z KCE) a migrantů (z AI), setkání v KCE, individuální
mezikulturní výměny Připravujeme cyklus aktivit od ledna 2020
Název klíčové aktivity:
KA3 Pravidelné aktivity a program kulturně komunitního
centra
Popis klíčové aktivity:
Pravidelní aktivity jsou stále největší oblastí realizace programu komunitního centra a práce s cílovou
skupinou seniorů. Od otevření Komunitního centra Elpida dne 2.1.2019 jsme uskutečnili 751 hodin
pravidelných aktivit, které navštívilo 569 seniorů. Zájem o tyto aktivity oproti minulému období
vzrostl o 75% a na tyto pravidelné aktivity se přihlásilo 240 nových seniorů.
Mezi tyto aktivity patří zejména: tematické semináře a přednášky k operačnímu systému Android a
ovládání počítačů, tabletů a chytrých telefonů, kurz právního minima pro seniory, kulturní přednášky
z cyklu Opera žije, Povídání o Praze, Opomíjené čtvrti v Praze, seberealizační semináře Akademie
stáří, Empatické komunikace, dále pak výtvarné dílny s arte-terapeutickými prvky, dílny rétoriky,
tvůrčího psaní, youtuberingu, setkávání klubu amatérských fotografů, divadelní klub, klubu přátel
deskových her, ale třeba i komunitní pletařské a rukodělné workshopy.
Název klíčové aktivity:
KA4 Nepravidelné tematické akce kulturně komunitního
centra
Popis klíčové aktivity:
Nepravidelné aktivity jsou zatím nejvíce se rozvíjející oblastí realizace programu komunitního centra
a práce s cílovou skupinou seniorů. Od otevření Komunitního centra Elpida (KCE) dne 2.1.2019 jsme
uskutečnili 371 hodin nepravidelných aktivit, které navštívilo 375 seniorů. To je více jak trojnásobný
nárůst oproti prvnímu období.
Nově jsme zde vytvářeli speciální letní program: letní francouzské kino, anglický klub, německý klub,
letní škola aneb den s lektorem, tvůrčí dílny i dílna you-tuberingu, komunitní snídaně s diskusí o
zdravém jídle a jídelníčku, meditace. Velmi inovativní jsou podpůrné skupiny pro pozůstalé a pečující
o těžce nemocné, kam si lidé mohou přijít popovídat, sdílet své trápení, vyměnit si zkušenosti a
načerpat novou energii. Úspěšně jsme zde také otestovali Den otevřených dveří s velmi rozmanitým
programovým obsahem, který přivedl nové zájemce o aktivity Komunitního centra. Úspěšné byly také
sportovní turnaje v šipkách a pétanque, do kterých jsme zapojili mladé zaměstnance našich partnerů
z blízkého okolí, abychom vytvořili mezigenerační týmy a posílili vzájemnou spolupráci, porozumění i
respekt mezi generacemi. Naopak se neosvědčilo tvoření s dětmi (seniorů s vnoučaty) a o aktivity byl
malý zájem. Uspořádali jsme také první Posezení u kávy s našimi klienty z KCE, abychom zjistili jejich
odezvu na naše programy, připomínky či nové inspirativní nápady. Klienti rádi využívají aktivity, které
vedou k přirozenému setkávání nad konkrétní činností, jako je vaření, pečení, tvoření a výlety.
Zejména k této části zveme ke spolupráci naše partnerské organizace, viz KA2. Velmi se ideově i svou
vlastní aktivitou zapojovali i komunitní pracovníci.
Bohužel, MČ Praha 4 i přes počáteční dobrou vůli není tak silným a angažovaným partnerem, jak jsme
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očekávali. Podporuje zejména svou příspěvkovou organizaci Ústav sociálních služeb a jeho kluby
seniorů. Nad tento rámec se MČ Praha 4 zatím neangažuje a nedává prostor ani pro potřebnou
prezentaci aktivit KCE.
Název klíčové aktivity:
KA6 Metodická podpora a evaluační (vyhodnocující)
aktivity
Popis klíčové aktivity:
Pro klíčovou aktivitu 6 - Metodické a evaluační aktivity zatím sbíráme relevantní data a analyzujeme
ohlasy a účinky jednotlivých zrealizovaných aktivit komunitního centra. Vytvořili jsme základní
osnovu budoucí metodiky KCE včetně návrhu obsahu. Rozsah plánujeme cca 50 normostran textu
včetně příloh. Odbornou konzultaci bude zajišťovat Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK.
Cílem metodiky Komunitního centra Elpida je popsat zkušenost z realizace projektu a přispět k
efektivnímu přenosu dobré praxe směrem k ostatním organizacím poskytujícím na komunitním
základě volnočasové a vzdělávací služby cílové skupině seniorů.
Struktura metodiky KCE bude následující:
1.Úvod
Základní informace o Elpida o.p.s.
Představení a definice Komunitního centra Elpida (dále jen KCE) vymezení některých pojmů
Cíle KCE a role celoživotního vzdělávání v seniorském věku
Realizační tým projektu ? popis činnosti jednotlivých pracovníků KCE
2. Metodika KCE
Klíčové aktivity projektu
Tvorba vzdělávacích a volnočasových aktivit
Odborné kompetence komunitního pracovníka
Nouzové a havarijní situace, rizika projektu
Spolupráce s dalšími institucemi
Kontrolní mechanismy a vyhodnocování dopadů
Literatura a webové stránky
3. Závěr
Přílohy
Legislativa a základní pojmy a definice
Ukázky evaluačních dotazníků
Název klíčové aktivity:
KA5 Individuální a skupinová podpora a poradenství
Popis klíčové aktivity:
O poradenství je v komunitním centru velký zájem a zájemců z řad seniorů stále přibývá.
Za 10 měsíců provozu Komunitního centra Elpida jsme uskutečnili 403 hodin poradenství, kterého
využilo 270 seniorů, tj. třetina všech klientů KCE. Mezi nejžádanější patří počítačové poradny (včetně
poradenství s obsluhou vlastních tabletů a chytrých telefonů), právní poradenství, psychologické
poradenství, poradny pro pozůstalé a pečující, seberealizační podpora (koučing), individuální
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poradenství a podpora při učení cizích jazyků ve stáří.
Název klíčové aktivity:
KA7 SEFTE - zapojení seniorů do komunitního života,
proškolování seniorů i obyvatel místní komunity v oblasti vzdělávání seniorů a přenosu zkušeností a
profesních znalostí směrem k seniorům, dobrovolnická činnost
Popis klíčové aktivity:
V rámci reportovacího období byla provedena příprava lektorského vzdělávacího modulu SEFTE
(Senior Friendly Teacher) včetně zjišťování a upřesňování potřeb potenciálních účastníků,
kompletování obsahu jednotlivých seminářů a organizační domluva s vyučujícími lektory. Prostory k
realizace akademie poskytl náš partner SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) s podporou
Národní knihovny ČR. Oba dva podzimní běhy akademie tak mohli být realizovány v reprezentativních
prostorách Klementina v Praze. Do konce reportovaného období bylo uskutečněno 20 výukových
hodin. Akademie pokračovala v naplánováném rozvrhu hodin bezprostředně po 1. 11. 2019 (přesný
termín realizace je/byl 18. 10. ?29. 11. resp. 6. 12. pro druhý běh) celkový počet účastníků byl 15,
rozdělení do dvou běhů.) Akademie je uakončena certifikačním dnem, který se skládá z písemného
testu a prezentací lektorských dovedností před komisí.

Indikátory
Kód indikátoru:
52100
Název indikátoru:
Počet podpořených produktů
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 11. 2018
Cílová hodnota:
5,000
Datum cílové hodnoty:
30. 4. 2020
Měrná jednotka:
Produkty
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
1,000
Přírůstková hodnota:
2,000
Datum přírůstkové hodnoty:
29. 11. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
3,000
Procento plnění cílové hodnoty:
60,00
Komentář:
Prvním produktem byla 1. Zpráva o realizaci,
druhým produktem je tato 2. Zpráva o realizaci,
2 produkty: Metodika komunitního centra a Metodika vzdělávání lektorů pro seniory jsou v procesu
vytváření, viz. Klíčová aktivita 7
posledním bude závěrečná zpráva o realizaci
Definice indikátoru:
Podpořený produkt = produkt, u kterého podpora z ESF umožnila jeho vytvoření a realizaci nebo jen
realizaci. produkty jsou hmotné, nehmotné, případně může jeden produkt zahrnovat jak hmotnou
tak nehmotnou složku. Nehmotným produktem může být např. poskytnutí služby a produktem
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většího rozsahu je zavedení systémového opatření. Mezi produkty OPVVV patří vytvořený vzdělávací
modul s metodikou a vzdělávacím programem, optimalizovaný ŠVP, služba individuální podpory
pedagogům, služba podpůrných personálních opatření ve školách, vytvořená platforma pro odborná
tematická setkání, vytvořený národní nebo regionální systém, podpořené partnerství, podpořené
nízkoprahové centrum předškolního vzdělávání a práce s rodinou, nově vytvořený akreditovaný
studijní program a další.
Kód indikátoru:
60000
Název indikátoru:
Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 11. 2018
Cílová hodnota:
150,000
Datum cílové hodnoty:
30. 4. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Do tohoto termínu máme již 75 klientů, kteří splňují indikátor 60000 a využili aktivit Komunitního
centra Elpida více jak 20 hodin za dobu realizace projektu. Dále se však účastní těchto aktivit, proto
jejich aktivita není ukončena a indikátory nemohou být načteny.
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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60001
Celkový počet účastníků - muži
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60002
Celkový počet účastníků - ženy
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60100
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:

60101
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Název indikátoru:
nezaměstnaných - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60102
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:

60200
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
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Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60201
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60202
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60300
Neaktivní účastníci
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60301
Neaktivní účastníci - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:

60302
Neaktivní účastníci - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
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Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
odborné přípravy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60400
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
odborné přípravy - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:

60401
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Komentář:
Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
odborné přípravy - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60402
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60500
Zaměstnaní, včetně OSVČ
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:

60501
Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
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NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60502
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:

60600
účastníci ve věku do 25 let
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Komentář:
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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60601
účastníci ve věku do 25 let - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60602
účastníci ve věku do 25 let - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:

60700
účastníci ve věku nad 54 let
0,000
20. 9. 2017
0,000

__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
PQFENIVA
Verze 3
22.6.2020 20:04
18

Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60701
účastníci ve věku nad 54 let - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60702
účastníci ve věku nad 54 let - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
PQFENIVA
Verze 3
22.6.2020 20:04
19

účastníci ve věku nad 54 let - ženy
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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
20. 9. 2017
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2021
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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-).
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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - muži
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
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NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
sekundárním (ISCED 2) vzděláním
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60900
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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
českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na
http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:

60901
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
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Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

60902
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61000
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3)
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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
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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
Kód indikátoru:
61001
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3)
nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - muži
Kód indikátoru:
61002
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3)
nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
8)
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:

61100
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až
0,000
20. 9. 2017
0,000
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Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
8) - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61101
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
8) - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:

61102
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
zaměstnán
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61200
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
zaměstnán - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:

61201
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
zaměstnán - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61202
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - ženy
Kód indikátoru:
61300
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
20. 9. 2017
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2021
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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.
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Kód indikátoru:
61301
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - muži
Kód indikátoru:
61302
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - ženy
Kód indikátoru:
61400
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je
pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
20. 9. 2017
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2021
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
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Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - muži
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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
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Komentář:
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - ženy
Kód indikátoru:
61500
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny
(včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)**
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
20. 9. 2017
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2021
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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.
Kód indikátoru:
61501
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny
(včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - muži
Kód indikátoru:

61502
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Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny
(včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
23. 1. 2018
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61600
Osoby se zdravotním postižením
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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
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.
Kód indikátoru:

61601
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Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

Osoby se zdravotním postižením - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61602
Osoby se zdravotním postižením - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:

61700
Jiné znevýhodněné osoby
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000
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Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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
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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61701
Jiné znevýhodněné osoby - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:

61702
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
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Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61800
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:

61801
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení 0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
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Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61802
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení 0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61900
Lidé z venkovských oblastí
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61901
Lidé z venkovských oblastí - muži
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

61902
Lidé z venkovských oblastí - ženy
0,000
23. 1. 2018
0,000
Osoby
Výstup
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - ženy
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:

62500
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
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Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti - muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

62501
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
0,000
0,000
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti - ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

62502
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
0,000
0,000
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - ženy
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

62600
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
0,000
20. 9. 2017
0,000
30. 6. 2021
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

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.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
muži
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

62601
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 0,000
0,000
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - muži
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ženy
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:

62602
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 0,000
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Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:

0,000
Osoby
Výsledek
0,000
0,000
31. 10. 2019
0,000

Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - ženy
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**
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
20. 9. 2017
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2021
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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 účastiKód indikátoru:
62801
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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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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
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
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
31. 10. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
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
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:

67010
Využívání podpořených služeb
0,000
1. 11. 2018
300,000
30. 4. 2020
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Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:
494,000
Přírůstková hodnota:
494,000
Datum přírůstkové hodnoty:
30. 4. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:
988,000
Procento plnění cílové hodnoty:
329,33
Komentář:
Do tohoto termínu počet klientů, kteří splňují indikátor 67010 a využili aktivit Komunitního centra
Elpida alespoň 1x za dobu realizace projektu, výrazně převyšuje. Je to velký efekt aktivit, které
můžeme díky tomuto grantu poskytovat zdarma, a to je pro klientelu seniorů velmi významný faktor.
Klienti se dále účastní těchto aktivit, proto jejich aktivita není ukončena a indikátory nemohou být
načteny.
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.

Informace o příjmech
Příjmy za sledované období:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:
Výdaje za sledované období:
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Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA:
Příjmy celkem:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

0,00
0,00
0,00

Výdaje celkem:
Provozní výdaje:

0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plakáty s měsíčním programem KCE
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
Každý měsíc vyvěšujeme a roznášíme na smluvená místa v oblasti MČ Prahy 4 platáty s měsíčním
programem aktivit v Komunitním centru Elpida
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Propagace aktivit v tištěných i on-line médiích
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
Pravidelně máme akce v měsíčníku Tučnák a Metro. Naše programy pravidelně roznášíme do
knihoven, Czech pointů, Informačních center a na sociální odbory MČ. Příspvěvky se objevují i on-line
médiích (např. Aktualne.cz) či v televizi Seznam.cz
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Senior Art blog
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
Senior Art blog je vznikající webová platforma pro prezentaci výstupů různorodých aktivit projektu.
Na tvorbě se podílí lektor ve spolupráci se seniory z KCE, kteří mu asistují a získávají znalosti. Autoři (=
lektoři, kteří se se svými studenty na tvorbě podílejí) jsou Dušan Bitala, Eva Jiřička a Jan Bartoš. V této
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etapě je hotová programová a vizuální kostra, je třeba doladit hlavičku a doplnit obsah. Reálně
bychom tento senior Art blog mohli dokončit v lednu 2020.
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Pravidelné týdenní info-maily cílové skupině
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
Stále pravidelně 1x týdně ve středu zasíláme informační e-maily seniorům, ve kterých zveme na
zajímavé akce komunitního centra Elpida. Tyto e-maily odchází na téměř 6 tisíc adres seniorů.
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Aktualizovaný program na webu
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
denně aktualizujeme program i na webových stránkách, kde prezentujeme všechny aktivity
Komunitního centra Elpida
https://www.elpida.cz/kce
https://www.elpida.cz/na-strzi
Publicita:
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Prezentace na sociálních sítích
Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
Naše úspěšné akce či pozvánky na ně publikujeme průběžně také na sociálních sítích, zejména na
profilu @Elpidaproseniory

Identifikace problému
Identifikace:
Citlivost seniorů na osobní údaje
Popis:
Klienti se bojí dávat své osobní údaje, neradi vyplňují své adresy a datumy narození nezbytné pro
vykazování, nejvíce u individuální poradenské činnosti ? senioři se za své problémy stydí a nechtějí
tím být stigmatizováni.
Řešení:
Osobní údaje od klientů pro tento projekt získáváme na základě důvěry klientů v naši práci. Některé
údaje standardně nesbíráme (přesné datum narození), některé jsou dobrovolné (adresa bydliště), a
proto oslovujeme pouze klienty, kteří splňují indikátor 60000 Celkový počet účastníků, kteří využívají
služeb Komunitního centra Elpida v minimálním rozsahu 20 hodin za dobu realizace.
Identifikace:
Časový nesoulad denního režimu seniorů a mladších obyvatel místní komunity
Popis:
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U komunitních programů máme problém s časovým propojením seniorů a mladších lidí z místní
komunity. Zatímco seniorům vyhovuje nejvíce denní doba 9-16:30, většina mladých lidí je v
zaměstnání. Mladší by měli čas večer či o víkendu, naši senioři už chtějí odpočívat, bojí se cestovat za
tmy a víkendy mají vyhrazené pro své rodiny a vnoučata.
Řešení:
Komunitní aktivity se snažíme načasovat na pozdější odpoledne, kdy jsou senioři ještě ochotní přijít a
mladší generace už by mohly přijít z práce.
Identifikace:
Stále hledáme nové kanály, jak oslovit nové potenciální klienty seniory
Popis:
Noviny MČ Prahy 4 jsou zdarma distribuovány do každé domácnosti v Praze 4. Máme tam sice
pravidelný prostor pro naši publicitu, není však dostatečný pro všechny naše zajímavé a aktivity.
Bohužel kvůli velkému počtu dalších organizací působících na MČ Praze 4 se nám ndaří získat větší
prostor, kde bychom mohli propagovat více našich aktivit.
Žádné intenzivní spolupráce se nám nepodařilo dosáhnout ani přes seniorské kluby Ústavu sociálních
služeb ? berou nás jako konkurenci a obávají se, že s odlivem klientů by jako příspěvková organizace
měli nižší rozpočet od MČ.
Řešení:
Snažíme se působit na osobní úrovni a získat si důvěru pro budoucí spolupráci. Oslovujeme jiná
média, např. deník Metro nebo 5+2, kteří nám vychází vstříc.
Identifikace:
Menší zájem o komunitní aktivity seniorů i z komunity
Popis:
I u seniorů samotných je zájem o mezigenerační programy, jako třeba tvoření s dětmi, nižší než jsme
očekávali ? většina našich klientů jsou vitální a aktivní senioři, mají své zájmy i své oblíbené aktivity s
vnoučaty, o další již neprojevují takový zájem. Lidé z místní komunity jsou velmi časově vytížení,
mnohdy mají delší pracovní dobu, protože ráno později začínají v práci (např.vozí děti do školy),
odpoledne zas rozváží děti na kroužky nebo mají své pravidelné aktivity a zájmy. Na nové neznáme
aktivity si těžko udělají čas.
Řešení:
Snažíme se působit na mladší generace přímo veskrze klienty seniory, aby se na našich aktivitách sešli
např. se svou rodinou, přáteli a sousedy.

Čestná prohlášení
Název čestného prohlášení:
Text čestného prohlášení:

Čestné prohlášení - Zpráva o realizaci_new

Jako příjemce podpory z OP PPR prohlašuji, že:
1.
všechny informace v předložené Zprávě o realizaci a přílohách jsou pravdivé a úplné a jsem si
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2.
projekt je realizován v souladu se Smlouvou o financování projektu / Podmínkami realizace
projektu;
__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
PQFENIVA
Verze 3
22.6.2020 20:04
43

3.
informoval jsem včas poskytovatele dotace o všech podstatných změnách týkajících se
projektu;
4.
při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek, včetně zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (popř. zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a podmínkami uvedenými v
Pravidlech pro žadatele a příjemce;
5.
projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany
životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
6.
na činnost, která je předmětem finanční pomoci příjemce/finanční partner nečerpá žádnou
další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol
státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU;
7.
k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a
penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení
rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním
pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu
soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků
nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je
považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
8.
příjemce/finanční partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek
majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
9.
proti statutárnímu orgánu příjemce/finančního partnera nebo jakémukoli jeho členovi není
zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku;
10.
požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1303/2013;
11.
žádost o platbu (vyúčtování výdajů) je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně
doložených (vyjma nepřímých výdajů) a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními
Smlouvy o financování projektu / Podmínek realizace projektu;
12.
všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, vedeny odděleně pro daný projekt a
doložené doklady jsou transparentní;
13.
přiložené kopie účetních dokladů odpovídají originálům účetních dokladů, které splňují
požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce
nebo partnera;
14.
výdaje, které žádost o platbu zahrnuje, ale k žádosti o platbu se nepřikládají (účetní doklady
pod 10 000 Kč) splňují požadavky formální správnosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, byla provedena jejich úhrada a jsou k dispozici a přístupné pro účely
kontroly u příjemce nebo partnera;
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15.
veškeré platby sociálního a zdravotního pojištění a jiných povinných odvodů zaměstnavatele
byly uhrazeny;
16.
je nejpozději k datu finalizace závěrečné Zprávy o realizaci pojištěn veškerý pojistitelný
dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP
PPR;
17.
cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro
program OP PPR;
18.
jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek stanovených Smlouvou o
financování projektu / Podmínkami realizace projektu nebo v případě nesprávně nárokovaných
finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše
bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
19.
příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH, prohlašuje, že v případě, že se v
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené
žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na
výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do
30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního
přiznání k dani z přidané hodnoty);
20.
příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH, prohlašuje, že do uznatelných
nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není
možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na
tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů,
získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši
uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla
tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn
(tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty);
21.
souhlasím se zveřejněním informací uvedených v této Zprávě o realizaci na internetových
stránkách poskytovatele dotace a pro potřeby vykazovaní publicity programů spolufinancovaných z
rozpočtu EU.

Horizontální principy

Horizontální princip:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Uplatňujeme zásady rovných příležitostí a nediskriminace směrem ke klientům i k zaměstnancům a
dalším osobám spolupodílejících se na projektu. V provozu komunitního centra jsme neidentifikovali
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žádnou charakteristiku, která by vadila ve vykonávání poslání a plnění komunitních aktivit či aktivit
pro cílovou skupinu. Veškeré aktivity projektu komunitního centra Elpida (KCE) jsou otevřené všem
osobám z cílové skupiny bez rozdílu věku, země původu, jazyka atd. Stejně tak vítáme na komunitní
aktivity veškeré návštěvníky z místní komunity žijících v lokalitě KCE bez ohledu na věk, zemi původu,
rasu atd. Se stejným přístupem vybíráme zaměstnance, spolupracující osoby či organizace.

Horizontální princip:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
V komunitním centru Elpida (KCE) jsme již od začátku přijali úsporná environmentální opatření třídění odpadu pro pracovníky i klienty (sběrné boxy v chodbě KCE), šetření papírem (oboustranný
tisk, recyklace jednostranně potištěným nepotřebných papírů pro další poznámky a záznamy), šetření
tonery (netisknout zbytečně), využívání spotřebního materiálu z recyklovaného materiálu (papíry do
kopírky, obálky).
K udržitelnosti a recyklaci motivujeme i naše klienty v cyklu seminářů Recy věci, kde se dozvídají jak
prakticky mohou využívat a recyklovat různé materiály či obaly a co se jak dá přetvořit v nové či jiné.

Horizontální princip:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Uplatňujeme zásady rovných příležitostí pro muže a ženy směrem ke klientům i k zaměstnancům a
dalším osobám spolupodílejících se na projektu. V provozu komunitního centra jsme neidentifikovali
žádnou charakteristiku, která by v tomto ohledu vadila ve vykonávání poslání a plnění komunitních
aktivit či aktivit pro cílovou skupinu. Veškeré aktivity projektu komunitního centra Elpida (KCE) jsou
otevřené všem mužům a ženám z cílové skupiny. Vzhledem k velkému počtu žen účastnících se
projektu KCE naopak hledáme aktivity, které by oslovily i muže a podpořily tak účast mužů na
projektu (např. poradny ovládání PC). Stejně tak vítáme na komunitní aktivity veškeré návštěvníky
muže i ženy z místní komunity žijících v lokalitě KCE. Se stejným přístupem jsme vybírali zaměstnance
projektu a spolupracující osoby či organizace, v týmu komunitních pracovníků KCE tak figurují 2 muži
a 3 ženy. Ve skupině lektorů tvoří muži jen ? lektorského týmu. Vysvětlujeme si to tím, že muži jsou
více zaměřeni na výdělek a vyhledávají práci, kde mohou být celý větší pracovní úvazek a
rozhodujícím kritériem je pro ně výše hodinové mzdy.
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