Skupni kazalniki učinka o udeležencih
1.1 Skupni kazalniki učinka za udeležence so (pridobiti ob vstopu udeleženca v operacijo):
Status na trgu dela
brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi*
dolgotrajno brezposelni*
neaktivni*
neaktivni, ki se ne izobražujejo niti usposabljajo*
zaposleni, vključno s samozaposlenimi*

Starost
mlajši od 25 let*
starejši od 54 let*
starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi ali neaktivnimi, ki se ne
izobražujejo ali se ne usposabljajo*

Izobrazba
s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2)*
z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4)*
s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)*

Status gospodinjstva – osebne okoliščine
udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov*
udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki*
udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki*

Migranti in manjšine – osebne okoliščine
migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so
Romi)**
invalidi**
druge prikrajšane osebe**
brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve*
s podeželskih območij*

1.2 Skupni kazalniki takojšnjega rezultata o udeležencih so (pridobijo se najkasneje 4 tedne po
izhodu udeleženca iz operacije):
Status na trgu dela
neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja*
udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja*

Izobrazba
udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja*
udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja*

Status na trgu dela, izobrazba in osebne okoliščine
prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih
izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo, imajo zaposlitev, vključno s
samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja**

1.3 Skupni kazalniki dolgotrajnejših rezultatov o udeležencih so (pridobijo se najkasneje 6 mesecev
po izhodu udeleženca iz operacije):
Status na trgu dela
udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja*
udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja*
udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po
zaključku sodelovanja*
prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku
sodelovanja**
* obvezni osebni podatki
** občutljivi/neobvezni osebni podatki

2. Programsko specifični kazalniki
2.1. Programsko specifični kazalniki učinka
-

Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte

2.2. Programsko specifični kazalniki rezultata
-

Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja

2.3. Ostali kazalniki za spremljanje (programsko-specifični)
-

Število vključitev dodiplomskih in podiplomskih študentov
Število vključitev pedagoških mentorjev
Število vključitev strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja
Število vključitev predstavnikov podpornega strokovnega osebja na visokošolskih zavodih
Število podprtih projektov, ki se bodo izvajali v okviru visokošolskih zavodov

* obvezni osebni podatki
** občutljivi/neobvezni osebni podatki

