
Měření účinnosti projektu z hlediska dosažení cílů a výsledků projektu
(výstupů, výsledků),
Hodnocení užitečnosti projektu pro beneficienty/účastníky a udržitelnosti
dosažených výsledků,
Lepší přizpůsobení projektu potřebám beneficientů a trhu práce,
Zkoumání dopadu projektu na širší skupinu osob, které se ho přímo neúčastnily
(např. rodina nebo přátelé beneficientů projektu),
Hodnocení efektivity projektu z hlediska využitých zdrojů a účinků projektu.

Cílem této příručky je poskytnout vám praktické nástroje, které vám pomohou při
hodnocení projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí (ve věku
15–24 let), včetně osob, které se potýkají s problémy v době přechodu mezi
školou a zaměstnáním (skupina NEET).

Hlavními příjemci tohoto souboru nástrojů jsou nevládní organizace a další
subjekty, které mají zájem provádět analýzu vlastních projektů realizovaných ve
výše uvedené oblasti. Hodnocení se může zaměřit na následující aspekty:

Tento soubor nástrojů je doplňujícím materiálem ke kurzu „Cesta k lepším projektům  na
zaměstnávání mládeže" – kombinovaného vzdělávacího kurzu týkajícího  se evaluace, který
je k dispozici na e-learningové platformě projektu. Kurz vám umožní získat znalosti a osvojit
si dovednosti v oblasti hodnocení přizpůsobené vašim potřebám (na základní nebo pokročilé
úrovni); tyto nástroje vám pak přinášejí obecné informace spolu s praktickými pokyny,
nástroji a příklady, které slouží k rozvoji hodnoticích dovedností a pomohou vám prakticky
využívat znalosti získané během dálkového kurzu. K tomu slouží mimo jiné soubory otázek,
tabulky a šablony, které vám usnadní navrhnout a naplánovat hodnocení, shromáždit
potřebné informace a následně formulovat závěry a doporučení zaměřená na zlepšení
projektů realizovaných vaší organizací.

Tento soubor nástrojů sestavila polská Nadace na podporu místní demokracie
(FRDL) Jerzyho Regulského ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro inovativní a
preventivní koncepci pracovních míst (FIAP e.V., Německo), agenturou Channel
Crossings (Česká republika) a společností PEDAL Consulting (Slovensko) v rámci
projektu zvyšování uplatnění mladých lidí na trhu práce Youth Impact
financovaného EHP a Norskými fondy. Cílem projektu je poskytnout nástroje a
služby, které by pomohly realizátorům/kám akcí na podporu zaměstnanosti a
podnikatelských aktivit mladých lidí efektivně zhodnotit dopad jejich aktivit.
Projekt probíhá v letech 2019-2022.

Aktivity v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na rozvoj hodnoticích dovedností
subjektů, které podporují zaměstnanost a podnikání mladých lidí.
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http://www.youth-impact.eu/cs/kurzy_cz/

