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Příloha 9 - Výstup a výsledek programu Lidská práva včetně indikátorů 
 

Výsledek programu 3 Posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí 

Indikátor výsledku Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 Počet příjemců 
poskytovaných služeb počet 0 N/A   

záznamy o poskytovaných 
službách, evidence konečného 

příjemce 

Definice indikátoru 
Jedná se o přímého příjemce služeb poskytovaných v rámci realizace projektu, ať už se jedná o nové, existující nebo 
inovované služby. Zahrnuje každého jednotlivce, který má prospěch z jakéhokoli druhu služby, která mu byla poskytnuta 
prostřednictvím  projektu podpořeného grantem z Norských fondů 2014 - 2021. 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech příjemců 
nových/existujících/inovovaných služeb podpořených grantem z projektu. Započítá se každý jednotlivec, který má 
prospěch z jakéhokoli druhu služby. V případě, že bylo jednotlivci poskytováno více odlišných/oddělených služeb, započítá 
se vícekrát.  
Účastníci školení pro odborníky se nezapočítávají. 
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické 
sebeidentifikaci (Rom/Romka, ostatní). 

Povinný indikátor pro výzvu HRMGSD 

2 Počet vytvořených 
pracovních míst počet 0 N/A   výplatní lístky, pracovní smlouvy 

Definice indikátoru 

Jedná se o nová (dodatečná) pracovní místa v organizaci konečného příjemce/partnera projektu nebo jiné organizaci, 
která byla vytvořena v souvislosti s realizací projektu. Pracovní místo by mělo být trvalé (tj. doba trvání minimálně 1 rok), 
placené plně nebo částečně z grantu projektu a ekvivalentní plnému úvazku (tj. více než 30 hodin/týden). Pokud pracovní 
místo existuje již před zahájením projektu, nezapočítává se do počtu nově vytvořených pracovních míst (i když je placené 
z grantu). 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

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

Volitelný indikátor pro výzvu HRMGSD 

 
Výstup programu 3.4 Práce s pachateli domácího a genderově podmíněného násilí 

Indikátor výstupu Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 

Počet pachatelů, kteří 
absolvovali program pro 
pachatele domácího a 

genderově podmíněného 
násilí 

počet 0 N/A   evidence konečného příjemce 

Definice indikátoru 

 
Jedná se o osobu pachatele, která absolvovala program zaměřený na práci s pachateli domácího a genderově 
podmíněného násilí. Programem se pro účely tohoto indikátoru rozumí intervence v délce trvání alespoň 3 hodiny. V rámci 
programu mohou být poskytovány individuální, párové či skupinové terapie s primárním cílem zastavit páchání násilí. 
 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech osob – pachatelů, kteří absolvovali 
program dle definice indikátoru výše. 
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické 
sebeidentifikaci (Rom/Romka, ostatní). 

Povinný indikátor pro výzvu HRMGSD 
 


