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Příloha 9 - Výstupy a výsledek programu Lidská práva včetně indikátorů

Výsledek programu 1 Posílení inkluze a postavení Romů

Indikátor výsledku Jednotka 
indikátoru

Počáteční 
hodnota

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty

Cílová 
hodnota

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění

Zdroj ověření

1
Počet Romů dotčených 
opatřeními na posílení 

jejich postavení
počet 0 N/A prezenční listiny, evidence 

konečného příjemce

Definice indikátoru

Jedná se o osobu, která se hlásí k romské národnosti a na kterou mají dopad opatření na posílení jejího postavení 
realizovaná v rámci aktivit podpořených z grantu projektu. Opatření jsou následující: usnadnění přístupu k základním 
právům a/nebo jejich propagace (s výjimkou poskytování služeb), podpora zapojování se do rozhodovacích procesů, 
studium/používání romštiny, účast na kulturních akcích zaměřených na prezentaci romské kultury, zvyšování povědomí 
o romské kultuře, osvojení dovedností v užívání/užití advokačních nástrojů, ekonomické zmocňování za účelem např. 
usnadnění příležitostí k obživě, zvyšování zaměstnatelnosti (kromě formálního vzdělávání), posílení postavení romských 
žen a dívek při prosazování jejich práv.

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech osob hlásících se k romské 
národnosti, kteří jsou dotčeni opatřeními na posílení jejich postavení vyjmenovanými v definici indikátoru (např. formou 
vzdělávání, školení, informační kampaně, apod.). V případě, že se jednotlivce týká více opatření, započítá se vícekrát.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o osobách ve členění podle pohlaví (M, Ž).

Povinný indikátor pro výzvy
HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni
HROVA1B - Budování kapacit romských poradců

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 



2

úvazek rovná 0,25 plného úvazku.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o pracovních místech ve členění podle pohlaví (M, Ž) 
a dvou věkových skupin (15-29; 30 a výše).

Doplnění:
Plný pracovní úvazek bude vždy navázán na pracovní smlouvu, protože DPP ani DPČ nemůže zajistit splnění definice 
trvalého pracovního místa – tj. rozsah více než 30 hod/týden a trvání minimálně jeden rok.
Pracovní místo, kde je uzavřena DPP nebo DPČ bude započítáno jako poměr k plnému úvazku. Např. DPČ na 20 hodin 
týdně po dobu jednoho roku bude činit 0,66 pracovního místa (20/30). Pokud nebude uzavřena na celý rok, musí být 
hodnota ještě propočítána s délkou trvání smlouvy (např. v případě uzavření na 6 měsíců, to bude 0,66*0,5, tj. 0,33 
pracovního místa.)
U DPP, kde je za rok jen 300 hodin/rok, tj. 10 pracovních týdnů plného úvazku (30 hodin/týden) vychází hodnota 0,19 
pracovního místa.

Volitelný indikátor pro výzvy
HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni
HROVA1B - Budování kapacit romských poradců

Výstup programu 1.2 Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor výstupu Jednotka 
indikátoru

Počáteční 
hodnota

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty

Cílová 
hodnota

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění

Zdroj ověření

1
Počet financovaných 

romských nebo 
proromských organizací

počet 0 N/A
právní akt, smlouvy 

o partnerství, Prohlášení 
o činnosti organizace

Definice indikátoru
Jedná se o romskou nebo proromskou neziskovou organizaci v pozici konečného příjemce nebo partnera projektu, která 
je finančně podpořena z grantu projektu. Tato organizace musí dle Prohlášení o činnosti organizace splňovat alespoň 
dvě ze tří následujících kritérií: 1. Romové jsou hlavní cílovou skupinou aktivit organizace, 2. Ve vedení organizace jsou 
zastoupeni Romové, 3. Mezi zaměstnanci organizace jsou zastoupeni Romové.

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet romských a proromských neziskových 
organizací, které byly finančně podpořeny z grantu projektu. V případě, že romská/proromská organizace získala více 
finančních podpor z programu, započítá se vícekrát.

Volitelný indikátor pro výzvy
HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni
HROVA1B - Budování kapacit romských poradců
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Indikátor výstupu Jednotka 
indikátoru

Počáteční 
hodnota

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty

Cílová 
hodnota

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění

Zdroj ověření

2
Počet romských platforem 
podpořených k participaci 

v politice na místní 
a regionální úrovni

počet 0 N/A

právní akt, smlouvy o partnerství

Definice indikátoru
Jedná se o romskou platformu na místní a/nebo regionální úrovni, která se skládá z proromských a romských 
neziskových organizací a zástupců Romů. Romské platformy budou vypracovávat doporučení pro místní a regionální 
orgány a budou zapojeny do místních a regionálních poradních orgánů (výborů národnostních menšin v rámci obcí 
s rozšířenou působností / krajských úřadů nebo jiných expertních orgánů zapojených do tvorby politik).

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru

 Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci platformy. Cílová hodnota je stanovena jako součet 
všech romských platforem na místní a/nebo regionální úrovni.

Povinný indikátor pro výzvu HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

3 Počet vyškolených 
romských poradců počet 0 N/A

prezenční listiny, certifikáty, 
potvrzení o účasti, pracovní 

smlouva, organizační řád obce 
s rozšířenou působností (ORP)

Definice indikátoru

Jedná se o romské poradce – pracovníky pověřené výkonem agendy romské integrace na obci v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, část 2.10.13 
(referent sociálních věcí), a další zaměstnance veřejné správy, kteří se vyškolili  v rámci akreditovaného kurzu 
vytvořeného v rámci projektu či jsou zaměstnáni jako romští poradci v rámci projektu a jsou tak zapojeni do budování 
kapacit romských projektů v rámci projektu, tj. účastní se všech vzdělávacích aktivit formálního i neformálního charakteru 
s cílem zvýšit svoji kvalifikaci a odbornost v rámci oprávněných aktivit projektu, včetně absolvování studijních cest 
a pracovních stáží 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech romských poradců dle definice 
výše. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění akreditovaného kurzu vytvořeného v rámci projektu a po doložení 
osvědčení o účasti/certifikátu/podepsané prezenční listiny nebo po předložení pracovní smlouvy či organizačního řádu 
ORP. Každý jednotlivec se započítává pouze jednou bez ohledu na počet absolvovaných školení.
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 HROVA1B - Budování kapacit romských poradců


