Příloha č. 1
Specifikace podporovaných aktivit
Oblast

Hlavní aktivity

Oblast 1

Projekty by měly vhodně
kombinovat následující aktivity:

Komplexní podpora
vedoucí ke zlepšení
postavení na trhu
práce žen ve věku
55+, žen ohrožených
na trhu práce a osob
pečujících o malé děti
či jiné závislé osoby.
















Oblast 2
Podpora opatření
vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné)
diskriminace na trhu

motivační kurzy a psychologické poradenství,
profesní a kariérové poradenství,
bilanční diagnostika,
poradenství při hledání
zaměstnání, zprostředkování
zaměstnání,
koučink / mentoring,
vzdělávání v oblasti manažerských dovedností, projektového řízení a strategického plánování,
vzdělávání v oblasti finanční
gramotnosti a finančního managementu,
odborné vzdělávání reagující
na potřeby regionu,
další vzdělávací a poradenské
služby usnadňující osobám
pečujícím o děti a jiné závislé
osoby, ženám ve věku 55+
nebo ženám ohroženým na
trhu práce návrat do zaměstnání,
vzdělávání v oblasti IT gramotnosti / jazykové vzdělávání pouze v kombinaci s výše
uvedenými aktivitami.
opatření a aplikace příkladů
dobré praxe za účelem
zlepšení postavení na trhu
práce žen ve věku 55+, žen
ohrožených na trhu práce a
osob pečujících o malé děti či
jiné závislé osoby.

V oblasti prevence diskriminace
by projekty měly vhodně
kombinovat následující aktivity:


právní a psychologická podpora obětem genderové či
vícečetné diskriminace na

Doplňkové aktivity,
nepodporované aktivity
Doplňkové povolené aktivity:
Doplňkové aktivity v žádosti o
podporu nesmí ani v přehledu
klíčových aktivit, ani v rámci
celkových přímých uznatelných
výdajů tvořit nadpoloviční
většinu.
 doprovodná opatření, která
vedou ke zvýšení dostupnosti aktivit projektu cílové
skupině – zejména zajištění
dopravy a ubytování účastníků, péče o děti a závislé
osoby po dobu trvání aktivity
apod. (přímá podpora).
Nepodporované aktivity:
 osvěta nad rámec povinné
publicity hrazené z nepřímých nákladů,
 komplexní podpora
začínajících podnikatelek
a příprava na podnikání,
 podnikové vzdělávání,
 vybudování a provoz
zařízení služeb péče o děti
(kromě krátkodobého
příležitostného hlídání).

Doplňkové povolené aktivity:
Doplňkové aktivity v žádosti o
podporu nesmí ani v přehledu
klíčových aktivit, ani v rámci
celkových přímých uznatelných
výdajů tvořit nadpoloviční
většinu.
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Oblast
práce, včetně platové
diskriminace, a dále
podpora opatření snižujících horizontální a
vertikální segregaci
trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.

Hlavní aktivity










trhu práce,
telefonické linky pomoci obětem diskriminace pro oběti
genderové či vícečetné diskriminace na trhu práce,
právní poradenství pro individuální i firemní klientelu (jako
veřejně dostupná služba),
osvětové, vzdělávací a motivační aktivity přispívající k boji
s genderovou/vícečetnou diskriminací na trhu práce včetně
platové diskriminace (např.
informování o příčinách, formách diskriminace a způsobbech prevence a odstraňování
diskriminace, poskytování
poradenství cílovým skupinám
týkající se nediskriminace),
rozvoj různých forem služeb
pro oběti genderové či vícečetné diskriminace.
opatření a aplikace příkladů
dobré praxe za účelem
odstranění diskriminace na
trhu práce na základě pohlaví

V oblasti vertikální a horizontální
segregace na trhu práce by projekty měly vhodně kombinovat
následující aktivity:








genderově senzitivní analýza
trhu práce v regionu s ohledem na nabídku a poptávku
pracovních míst, výši mezd a
zastoupení podle pohlaví,
rekvalifikace a podpora pracovního uplatnění pro osoby
pečující o malé děti a jiné
závislé osoby, ženy ve věku
55+ nebo ženy ohrožené na
trhu práce s ohledem na
provedenou analýzu,
aktivity zaměřené na snižování platové nerovnosti a
segregace trhu práce podle
pohlaví,
spolupráce se zaměstnavateli
a osvěta mezi zaměstnavateli
za účelem pracovního uplatnění osob pečujících o malé
děti a jiné závislé osoby, žen

Doplňkové aktivity,
nepodporované aktivity
 doprovodná opatření, která
vedou ke zvýšení dostupnosti aktivit projektu cílové
skupině – zejména zajištění
dopravy a ubytování účastníků, péče o děti a závislé
osoby po dobu trvání aktivity
apod. (přímá podpora),
 osvětové aktivity zaměřené
na zvýšení povědomí
zaměstnavatelů i široké
veřejnosti o tématu
genderové diskriminace na
trhu práce, platové
nerovnosti a horizontální a
vertikální segregace trhu
práce (lze hradit z přímých
nákladů). V žádosti o podporu je nutné osvětu uvést
jako samostatnou klíčovou
aktivitu a v jejím názvu
jednoznačně specifikovat
oblast výzvy (Oblast 1, 2,
3), ke které se vztahuje.
 mzdové příspěvky podporující pracovní uplatnění žen
ohrožených na trhu práce a
osoby pečující o závislého
člena rodiny
Nepodporované aktivity:
 realizace genderových auditů a komplexních analýz
situace u zaměstnavatelů,
 poradenství cílené na konkrétního zaměstnavatele
(případně skupinu zaměstnavatelů) za účelem zavádění komplexních opatření na
podporu rovných příležitostí.
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Hlavní aktivity







Oblast 3
Podpora aktivit
vedoucích k vyššímu
zapojení mužů do
péče o děti a další
závislé osoby

ve věku 55+ nebo žen ohrožených na trhu práce v genderově netypických profesích,
spolupráce s úřady práce za
účelem pracovního uplatnění
osob pečujících o děti a jiné
závislé osoby, žen ve věku
55+ nebo žen ohrožených na
trhu práce v genderově netypických profesích,
osvěta v oblasti genderově
senzitivních rekvalifikací,
aktivity zaměřené na zvyšování počtu žen ve vedoucích
pozicích.
opatření a aplikace příkladů
dobré praxe za účelem
snížení segregace trhu práce
podle pohlaví

Projekty by měly vhodně
kombinovat následující aktivity:









Doplňkové aktivity,
nepodporované aktivity

sociologická šetření,
vzdělávání mužů v oblasti
rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a
pracovního života za účelem
odstraňování genderových
stereotypů a diskriminace na
základě pohlaví,
vzdělávání mužů v oblasti
rodičovských kompetencí
poradenství v oblasti rovných
příležitostí za účelem
odstraňování genderových
stereotypů a diskriminace na
základě pohlaví,
osvětové aktivity zaměřené na
vyšší zapojení mužů do péče
o děti a další závislé osoby.
opatření a aplikace příkladů
dobré praxe za účelem
vyššího zapojení mužů do
péče o děti a další závislé
osoby

Doplňkové povolené aktivity:
Doplňkové aktivity v žádosti o
podporu nesmí ani v přehledu
klíčových aktivit, ani v rámci
celkových přímých uznatelných
výdajů tvořit nadpoloviční
většinu.


doprovodná opatření, která
vedou ke zvýšení dostupnosti aktivit projektu cílové
skupině – zejména zajištění
dopravy a ubytování účastníků, péče o děti a závislé
osoby pod dobu trvání aktivity apod. (přímá podpora).

Nepodporované aktivity:
 vzdělávání mužů jako
zaměstnanců žadatele nebo
jeho partnera,
 poradenství zaměřené na
vlastní zaměstnance žadatele nebo jeho partnera.

V žádosti o podporu je nutné
osvětu uvést jako samostatnou
klíčovou aktivitu a v jejím
názvu jednoznačně
specifikovat oblast výzvy
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Doplňkové aktivity,
nepodporované aktivity

(Oblast 1, 2, 3), ke které se
vztahuje.
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