Upřesňující informace k indikátorům:
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně naplňování indikátorů v žádosti o projekt doplňujeme další
informace k výzvě. Podpořené projekty budou před vydáním rozhodnutí ještě procházet revizí
jednotlivých hodnot indikátorů, aby bylo možné předejít chybnému nastavení v projektech.
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek
žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu)
k následujícím monitorovacím indikátorům. Cílem v projektu není udat maximální počty, ale správně
identifikovat nejhlavnější cílové hodnoty. Do projektu je nutné vybrat nejméně jeden z níže uvedených
výstupových indikátorů (6 00 00, 6 70 01 nebo 6 74 01). Výchozí hodnoty indikátorů jsou stanoveny na
0. V rámci projektů by neměla podpora směřovat pouze k osobám s bagatelní podporou, je potřeba
dát důraz na vhodnou déle trvající podporu pro řešení problematiky sociálního začleňování alespoň
v některých aktivitách projektu. Měl by být plněn zejména indikátor 6 00 00 celkový počet účastníků.
Kód

1

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků

Účastníci

Výstup

6 70 01 Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení

Služby

Výstup

6 70 10 Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

Z níže uvedené vyplývá, že v projektu žadatel bude vždy vyplňovat 6 70 01 Kapacita a k tomu bude
vybírat další indikátor a to buď 6 00 00 Celkový počet účastníků (identifikovaní účastníci s podporou
nad 40 hodin) nebo 6 70 10 Využívání podpořených služeb (anonymní klienti či s bagatelní podporou).
Vysvětlivky :
6 00 00 – uvede se počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu než je bagatelní podpora (více
jak 40 hodin za celou délku realizace projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný s využitím
jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou identifikovatelné do této míry, nemohou
být započteny mezi podpořené osoby), údaje budou zapisovány do systému IS ESF 2014+, kde není
umožněn přístup každému. Evidence charakteristik jednotlivých účastníků projektu z cílových skupin
bude příjemce podpory současně využívat jako podklad pro sledování jednotlivých indikátorů projektu.
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin,
příp.dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda
proběhlo elektronickou formou nebo ne. Podpora musí být zapsána nejpozději v návaznosti na
dokončení realizace projektu, tj. v době zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu. Návrh
formuláře Monitorovací list podpořené osoby je uveden na www.esfcr.cz. Součástí formuláře je
informace o účelu sběru informací a dále o vazbě na zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Formulář není pro příjemce závazný, pokud může potřebná data podložit jinou průkaznou
evidencí, není nutné formulář používat. Příjemce je také oprávněn si obsah Monitorovacího listu
podpořené osoby upravit (např. v něm nezjišťovat něco, co je mu známo a eviduje to v podobě
nějakého jiného dokumentu/databáze).
6 70 01 – „Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli
obsloužit bez ohledu na to, zda se jedná o anonymní klienty, počet účastníků či osoby s bagatelní
podporou. Jedná se o počet osob, nikoliv o počet kontaktů. Toto číslo může být omezeno velikostí
personálu či fyzickým místem.
Indikátor se využívá pro všechny služby a programy či aktivity. Uvedou se zde podpořené osoby, u
služeb, které jsou evidované jako intervence či kontakty se pak uvádí přepočtený stav na počet
úvazků pracovníků.
Kapacita tedy uvádí jak počet účastníků z indikátoru 6 00 00, tak i počet podpořených osob
s bagatelní podporou či anonymní klienty.
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6 74 01 - Sociální služba a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly nebo zkvalitnily svou stávající
činnost v souběhu s řešením potřeb bydlení svých uživatelů. Indikátor se netýká počtu osob, ale počtu
služeb či programů podpořených v oblasti problematiky bydlení.
6 70 10 Jedná se o výsledkový indikátor. V indikátoru se uvede počet osob, které využijí službu či
program během trvání projektu a jsou uvedeni jako anonymní klienti nebo se na ně vztahuje bagatelní
podpora. Anonymní evidence klientů je možná pouze u některých druhů sociálních služeb nebo tam,
kde to lze odvodit z charakteru cílové skupiny např. oběti domácího násilí. Ostatní osoby musí být
v projektu identifikovatelné.
Například :
1) Projekt s aktivitou propojování podpory bydlení a sociální práce – podpořeno bude 20 osob
(podpora je vyšší jak bagatelní). Bude uveden indikátor 6 00 00 – 20 osob, dále indikátor 6 74
01 – 1 podpůrná aktivita a indikátor 6 70 01 – Kapacita-podpořit lze v daném okamžiku 10
klientů (vzhledem k počtu bytů), uvede se tedy 10 osob. Větší kapacita tohoto programu není
možná, protože není možné obsadit více bytů.
2) Projekt s aktivitou komunitní sociální práce – podpořeno bude 100 klientů v průběhu celého
projektu (aktivity vzdělávací, aktivity volnočasové), část klientů bude mít pouze bagatelní
podporu do 40 hodin – cca 10 % (přesné číslo nelze odhadnout), zbývající část klientů bude
podpořena v projektu více jak 40 hodinami. Bude uveden indikátor 6 00 00 - 70 osob (jedná se
o méně než 90 osob a to z důvodu, že přesné číslo nelze odhadnout z důvodu bagatelní
podpory). Dále zde bude naplňován indikátor 6 70 01 – Kapacita – možnost obsloužit v danou
chvíli v komunitním, centru lze 20 klientů – tedy bude indikátor Kapacita uveden 20. Další
indikátor, který bude uveden v žádosti o podporu je indikátor 6 70 10 – 10 osob jako osoby
s bagatelní podporou.
3) Projekt řešící aktivity související s cílovou skupinou oběti domácího násilí (10 osob), dále
cílová skupina osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (50 osob). Naplňovat se bude
indikátor 6 70 01 Kapacita – možnost poskytnout službu v daném okamžiku bude pro 15
osob, 6 00 00 – 50 osob (patří sem CS osoby dlouhodobě nezaměstnané), dále 6 70 10 – 10
osob (anonymní klienti).

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem
vykazovat dosažené hodnoty také pro:
a) všechny indikátory výstupu, které se týkají účastníků (rozuměno ty indikátory, které navazují na
charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění,
atd.);
b) indikátory z následující tabulky:
Tyto indikátory se budou plnit až v průběhu projektu a v žádosti o projekt mohou být uvedeny
jako 0. Pokud má žadatel potřebu hodnoty doplnit a vysvětlit, není to bráno jako chybné řešení.
Kód
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Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti

Účastníci

Výsledek

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Účastníci

Výsledek

6 28 00 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

Účastníci

Výsledek

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty Výstup

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální
práce naplnila svůj účel

Účastníci

Výsledek

