
Workshop sledování dopadu



Proč sledovat dopad?

1. Budete efektivnějnější: organizace, které měří a řídí svůj společenský dopad, v něm 
dosahují lepších výsledků a vykazují vyšší míru efektivity fungování organizace.

2. Zvýšíte svůj vliv: Organizace, které mohou diskusi o přínosu svých činností opřít o 
výsledky měření dopadu, působí důvěryhodněji a přesvědčivěji. Posilují tak svůj vliv a 
důležitost směrem ke stakeholderům - ať jimi jsou zakladatelé a zřizovatelé organizace, 
poskytovatelé financování, sponzoři, média nebo partneři z veřejného sektoru.

3. Posílíte fundraising: Sledování a měření dopadu je stále důležitějším předpokladem pro 
efektivní fundraising. I očekávání na straně dárců, a to na straně soukromého i veřejného 
sektoru, neustále rostou. Proto organizace, které mají ucelený přístup k řízení svého 
společenského dopadu, dosahují výrazně lepších výsledků ve svém fundraisingu.

4. Zlepšíte svoje PR: Objektivní informace o činnosti a dopadech organizace mají pozitivní 
dopad také na interní i externí reporting, interní i externí komunikaci a PR.

5. Budete zas o kus dál v AP Edison: sledování dopadu je jeho nedílnou součástí



Co se stane v rámci Edisona?

Přenos know-how:
- Hromadný workshop a individuální konzultace
- Expertní pomoc (pozor na návaznost)
- Možnost dalších individuálních konzultací s týmem Edison
Testování v praxi:

- V průběhu AP Edison sběr dat (testovací období)
Metodika a závěry do budoucna:

- Na základě testování tvorba jednoduché metodiky

https://docs.google.com/document/d/1JxGpidbpwNUaHiYlD2LkVJUt_t-58Cu4vIFyxIKngHE/edit


Jak sledovat dopad?

1) Poznáme problémy, jejich příčiny a důsledky - strom řešení - viz 
Impact Academy podklad

2) Definujeme si naši roli při řešení problému - řetězec dopadu, 
mapování výsledků

 
3) Určíme způsoby, jak ověříme, že se nám řešení daří - výsledkové 

ukazatele a metody jejich zjišťování

https://impactacademy.cz/wp-content/uploads/2018/08/Kopie-souboru-ia_tree_reseni.pdf


Schody dopadu

- Grafické znázornění rozdílu mezi výstupy, výsledky       
a dopadem

- Varianta z Impact Academy (Ashoka)

https://impactacademy.cz/wp-content/uploads/2018/01/Schody-dopadu.pdf


Výstup vs. Výsledek

• Výstup: týká se našich služeb a produktů
• Výsledek: týká se účinku na úrovni cílové 

skupiny

•    Cvičení



Základní metoda

• Řetězec dopadu = teorie změny 
strukturovaně

• Stanovení výsledkových ukazatelů
• Harmonogram a metody sběru dat
• Forma prezentace (do výroční zprávy, 

impact report)



Doplňková metoda - Outcome mapping

• Vhodné pro advokační projekty
• U různých aktérů zachycujeme nejen ideální 

dosažený stav a nástroje k jeho dosažení
• Zachycujeme ale také žebříky pokroku -  

neboli různé stupně výsledku, který v realitě 
může nastat



Příklad - Outcome mapping 

Aktéři: 
• Osoby ohrožené na trhu práce
• Zaměstnavatelé podnikající se soc. 

Přesahem
• Soukromí nebankovní investoři
• Spolupracující subjekty

Zdroj: Evaluační plán projektu Šance pro rozvoj II. (zkráceno)



Příklad - Outcome mapping

Osoby ohrožené na trhu práce
Ideální stav: Osoby ohrožené na trhu práce získaly nebo si udržely 
zaměstnání u zaměstnavatele podnikajícího se sociálním přesahem.

Nástroje dosažení cílového stavu:
• Služby pracovního asistenta
• Zprostředkování finančních zdrojů pro udržení a/nebo rozvoj 

pracovních míst pro osoby ohrožené na trhu práce/ohrožené 
sociálním vyloučením

Zdroj: Evaluační plán projektu Šance pro rozvoj II. (zkráceno)



Příklad - Outcome mapping

Žebříky pokroku
Očekáváme, že uvidíme
- (1) Uvedené osoby jsou ochotné komunikovat s přidělenými pracovními asistenty                      

a vyslechnout si, v čem jim projekt může pomoci (...)

Rádi bychom viděli
- (2) Uvedené osoby dobře spolupracují s pracovním asistentem a získávají pracovní 

místo, případně pracují na udržení pracovního místa nebo zvýšení svého úvazku (...)

Budeme nadšeni, když uvidíme
- (3) Uvedeným osobám se vede stále lépe v práci, rodinném životě i širším sociálním 

okruhu – jejich sociální a pracovní integrace se postupně prohlubuje (...)
Zdroj: Evaluační plán projektu Šance pro rozvoj II. (zkráceno)



S čím chceme odejít?

Náš řetězec dopadu
1-3 klíčové výsledkové ukazatele
Metody a termíny zjišťování výsledkových ukazatelů
Odpovědnosti a náklady
Outcome mapping - nadefinování, na koho působíme, tři možné úrovně 
pokroku pro jednu ze skupin



Kde získat další rozhled?

Impact Academy (Ashoka) - další ročník 2019 
se připravuje, veřejně přístupné materiály
Soutěž Sleduj dopad (Ashoka) - 25. 6. 2018 
uzávěrka přihlášek pro druhý ročník
Příručka Social reporting standard  - návod, 
jak reportovat sledování společenského 
dopadu

https://impactacademy.cz/
https://impactacademy.cz/cena-sleduj-dopad
https://impactacademy.cz/wp-content/uploads/2018/04/srs.pdf


Příklady dobré praxe

Vítězné výroční zprávy soutěže Sleduj dopad 
2017
Eduin - str. 12, 22, 23
Green Doors
Člověk v tísni
Vítěz roku 2018 - Pražské matky

http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2017/11/EDUIN_VZ_2016_sledujdopad.pdf
http://www.greendoors.cz/wp-content/uploads/2016/01/vyrocka_GD_2016.pdf
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/757/file/1498836816-cvt-vz2016-navigace-lg-3.pdf
http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/vz2017.pdf

