
Meranie účinnosti projektu z hľadiska dosiahnutia cieľov a výsledkov projektu
(výstupov, výsledkov),
Hodnotenie užitočnosti projektu pre beneficientov / účastníkov a trvalej
udržateľnosti dosiahnutých výsledkov,
Lepšie prispôsobenie projektu potrebám beneficientov a trhu práce,
Skúmanie dopadu projektu na širšiu skupinu osôb, ktoré sa ho priamo nezúčastnili
(napr. Rodina alebo priatelia beneficientov projektu),
Hodnotenie efektivity projektu z hľadiska využitých zdrojov a účinkov projektu.

Cieľom tejto príručky je poskytnúť vám praktické nástroje, ktoré vám pomôžu pri
hodnotení projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí (vo veku 15-24
rokov), vrátane osôb, ktoré sa stretávajú s problémami v čase prechodu medzi školou a
zamestnaním (skupina NEET).

Hlavnými príjemcami tohto súboru nástrojov sú mimovládne organizácie a ďalšie
subjekty, ktoré majú záujem vykonávať analýzu vlastných projektov realizovaných vo
vyššie uvedenej oblasti. Hodnotenie sa môže zamerať na nasledujúce aspekty:

Tento súbor nástrojov je doplnkovým materiálom kurzu „Smerom k lepšej zamestnanosti
mladých“ – učebný kurz o hodnotení, ktorý je dostupný na platforme elektronického
vzdelávania. Vďaka absolvovaniu kurzu získate vedomosti a znalosti v oblasti
hodnotenia prispôsobeného Vašim potrebám (základná alebo pokročilá úroveň). Táto
publikácia, ako jeho súčasť, poskytuje všeobecné znalosti spolu s praktickými pokynmi,
nástrojmi a príkladmi hodnotenia v praxi. Sú vytvorené tak, aby rozvíjali Vaše zručnosti v
oblasti hodnotenia a zároveň slúžili ako podpora pri využívaní znalostí a vedomostí
nadobudnutých počas dištančného kurzu. Príručka poskytuje To je, okrem iného, možné
dosiahnuť prostredníctvom súborov otázok, tabuliek a šablón nástrojov, ktoré uľahčujú
navrhovanie a plánovanie hodnotenia, zber potrebných dát a formulovanie záverov a
odporúčaní zameraných na zlepšenie projektov, ktoré realizuje Vaša organizácia.

Túto publikáciu vytvorila nadácia Jerzy Regulski Foundation in Support of Local
Democracy v Poľsku v spolupráci s výskumným ústavom Research Institute for Innovative
and Preventiv Job Design (FIAP e.V., Nemecko), Channel Crossings (Česká republika) a
PEDAL Consulting (Slovensko) v rámci projektu Youth Impact, ktorý je financovaný z
finančného mechanizmu EEA Financial Mechanism a nórskeho finančného mechanizmu
Norwegian Financial Mechanism. Cieľom projektu je poskytnúť nástroje a služby na
zlepšenie schopností a kapacít realizátorov projektov zameraných na podporu
zamestnanosti a podnikania mladých ľudí (Youth Employment and Entrepreneurship
Support Actions) tak, aby dokázali účinne zhodnotiť dopady svojich činností. Projekt
bude realizovaný v období rokov 2019-2022.      
                                                                                                                                                         
Projektové aktivity sú zamerané na rozvoj kompetencií hodnotenia subjektov, ktoré
podporujú zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí.
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https://www.youth-impact.eu/sk/kurzy_sk/

