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Slovník pojmů 

 

AP = akcelerační program  

KA = klíčová aktivita 

Cíle projektu = cíle projektu Edison stanovené v projektové žádosti 

Cíle účasti = cíle každého podpořeného projektu, které budou stanoveny na začátku jeho 

účasti v AP Edison 

Dopad = dlouhodobá pozitivní společenská změna vzniklá působením projektu 

(synonymum impaktu) 

Koncept/podpořený projekt = jeden z deseti podpořených subjektů, který splňuje kritéria pro 

vstup do AP Edison 

Plán účasti = základní dokument sestavený a aktualizovaný u každého podpořeného projektu, 

který obsahuje cíle účasti v AP 

Sekundární cílová skupina projektu Edison = primární cílová skupina podpořeného 

konceptu/projektu 

Účastník = každá fyzická osoba, která obdrží podporu min. 40 hodin 
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1. Úvod 

K 30.11. 2018 má za sebou projekt Edison 20 měsíců realizace. V souladu s projektovou žádostí 

je ke konci dvacátého měsíce odevzdána tato Průběžná evaluační zpráva. Sebrané dílčí 

informace ke stavu jednotlivých aktivit a k pokroku akcelerovaných projektů jsou vztaženy k datu 

31. 10. 2018. Plánovaný konec realizace projektu je aktuálně stanoven k datu 31. 12. 2019. 

V tuto chvíli běží všechny klíčové aktivity týkající se samotné realizace programu (KA2-KA6). Do 

programu byl nalezen a přijat plánovaný počet 10 účastníků. Jelikož ještě nenastalo ukončení 

žádné z výše zmíněných aktivit, ani řádné ukončení akcelerace nikoho z účastníků, mají všechny 

odpovědi na evaluační otázky a hodnocení předběžný charakter. 

 

Shrnutí evaluačního designu  

Vyňato z Evaluačního plánu: 

Evaluační design projektu Edison je založen na potřebě odlišit při hodnocení inovativních projektů 

úspěšnost jejich realizace na jedné straně a úspěšnost zvolené teorie změny na straně druhé. 

Metodický podklad pro tento přístup viz str. 8 v dokumentu „Základní pojmy k tvorbě a  realizaci 

evaluačního plánu“ (MPSV, 2014). Evaluace projektu Edison respektuje tento požadavek a 

provazuje ho s cíli projektu. 

Projekt Edison má tři cíle specifikované v projektové žádosti. Níže je uveden navrhovaný přístup 

k evaluaci jejich naplňování.  

Cíl 1:  Vytvoření a praktické otestování tematicky zaměřeného komplexního AP, který 

poskytne dostatečnou a dlouhodobou podporu realizátorům sociálních inovací řešícím 

sociální problémy svých cílových skupin.  

Cíl 3: Formulace a veřejné sdílení příkladů dobré praxe využitelné ostatními podporovateli 

SI v ČR (např. akcelerátory) nebo přímo realizátory SI.  

Naplňování výše uvedených dvou cílů bude hodnoceno v rámci zodpovězení první ze dvou 

hlavních evaluačních otázek projektu, tj.:  „Naplnil projekt plánované požadavky na rozsah 

i kvalitu aktivit a výstupů?“ Pomocí této evaluační otázky je hodnoceno, zda byl projekt 

správně realizován a zda jsou jeho výstupy dostatečně kvalitní. Jejím smyslem je nejprve zjistit, 

zda byly vytvořeny podmínky pro následné dosahování vyššího sociálního a ekonomického 

impaktu účastníků AP (v souladu s teorií změny, na které je projekt Edison založen). Tato část 
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evaluace je nazvána Evaluace realizace projektu a je blíže popsána v následující podkapitole 

3.1. 

Cíl 2: Zvýšení pravděpodobnosti úspěchu a ekonomické udržitelnosti inovativních 

projektů řešících sociální problémy.  

Naplňování tohoto cíle bude hodnoceno v rámci zodpovězení druhé ze dvou hlavních evaluačních 

otázek projektu, tj.: „Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a ekonomický dopad 

podpořených projektů?“ Smyslem této hlavní evaluační otázky je zjistit, jaký existuje kauzální 

vztah mezi realizovanou intervencí a schopností dosahovat dopad na straně účastníků AP 

Edison. Pomocí této evaluační otázky je hodnoceno, zda projekt dosáhl zamýšlených výsledků, 

tj. zda je úspěšná teorie změny, na které byla intervence založena. Naplnění Cíle 2 bude 

hodnoceno zaprvé podle dosaženého pokroku v akcelerovaných projektech, k němuž došlo díky 

účasti v AP, a za druhé podle přínosu AP pro jeho účastníky. Tato část evaluace je nazvána 

Evaluace výsledků projektu a je blíže popsána v podkapitole 3.2. 

Níže uvedený obrázek znázorňuje evaluační schéma projektu Edison. Evaluace se dělí na dvě 

základní větve - realizační a výsledkovou. Evaluace realizace je členěná podle jednotlivých 

klíčových aktivit. Evaluace výsledků projektu se dále člení na dvě části. Jedna její část sleduje 

vliv AP Edison na ekonomický a sociální dopad projektu a druhá na relevantní kompetence 

účastníků.  

 

Obrázek - Evaluační schéma projektu Edison 
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2. Evaluace realizace projektu 

Evaluace realizace projektu se skládá ze sledování a vyhodnocování aktivit a výstupů čtyř 

klíčových intervencí (KA 2 až KA 5) a následného šíření dobré praxe.  

Tato část evaluace zodpovídá první ze dvou hlavních evaluačních otázek:  

Naplnil projekt plánované požadavky na rozsah i kvalitu aktivit a výstupů? 

Za účelem zodpovězení této otázky mohou být analyzovány následující dvě oblasti: 

1. Klíčové charakteristiky popisující naplnění cíle dané klíčové aktivity 

2. Vhodnost a kvalita metod použitých pro naplnění cíle dané klíčové aktivity 

Analýza uvedených oblastí využívá jak kvalitativní data (např. poznatky získané ze 

strukturovaných rozhovorů), tak kvantitativní data popisující rozsah realizovaných aktivit 

a dosažených výstupů. 

Praktický postup 

V rámci evaluace realizace projektu byl doposud prováděn sběr dat následujícími způsoby:  

a) Dotazování projektového týmu AP 

b) Dotazování účastníků AP 

c) Sběr dat z podkladů interní evidence 

Sběr dat probíhal ve 4-6 měsíčních intervalech dle potřeb a dynamiky jednotlivých KA. 

K  dotazování členů projektového týmu AP přistupoval evaluační tým zpočátku odděleně - po 

jednotlivých aktivitách. Časem (a při rozjezdu všech KA v rámci projektu) se však ukázalo 

funkčnější provádět dotazování celého týmu najednou, a to především z důvodu značného 

překryvu témat a otázek, které realizace programu přináší napříč dílčími aktivitami.  

Sběr dat od účastníků AP probíhal v rámci min. 6 měsíčních intervalů souběžně s dotazováním v 

rámci evaluace výsledků.  

Každé kvalitativní dotazování bylo posléze doplněno daty z pokladů interní evidence a na základě 

tohoto doplnění vznikl vždy evaluační výstup = dokument zachycující sebrané poznatky za dané 

období.  

Pro potřeby průběžné zprávy provedl evaluační tým analýzu těchto výstupů a vytvořil přehled 

nejsilnějších výroků týkajících se jednotlivých KA. Tyto konkrétní výroky jsou dále rozepsány 

v  podkapitolách týkajících se jednotlivých KA, kde je také zachycen jejich aktuální průběh, stav 

a předmět evaluačního hodnocení.   
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KA2: Scouting projektů 

Stav aktivity k 31. 10. 2018: 

Klíčová aktivita 2 - scouting projektů byla zahájena ke dni 1. 4. 2017. Její ukončení je naplánováno 

k datu 28. 2. 2019.  

Předmět evaluace: 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 2, kterým je identifikovat a připravit vhodné 

koncepty (projekty) primární cílové skupiny pro akceleraci v KA 4. Z toho vyplývá dílčí evaluační 

otázka pro KA 2: Byl scouting proveden v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?  

V rámci této KA se tedy hodnocení zaměřuje na: 

1. Naplnění cíle: míra naplnění výběrových kritérií u projektů zařazených do 

akceleračního programu v KA 4 

2. Vhodnost a kvalita metod: Význam použitých postupů a nástrojů (akviziční 

programy, zahraniční cesty, schůzky s klíčovými hráči v ČR apod.) pro získání kvalitních 

projektů do akceleračního programu  

Dosavadní sběr dat: 

a) Dotazování projektového týmu AP: Proběhla 4 setkání s týmem KA2 (červenec 

2017, říjen 2017, březen 2018, říjen 2018) 

b) Sběr dat z podkladů interní evidence: Ve spolupráci s týmem KA2 probíhala 

průběžná evidence projektů, se kterými se v různých fázích scoutovacího procesu 

pracovalo. Dále proběhla analýza hodnocení jednotlivých kritérií porotou jako 

opora pro hodnocení naplnění cíle.  

Hodnocení realizace aktivity: 

Za daného nastavení programu (značná výše podpory pro poměrně malý počet úžeji 

profilovaných projektů) se ukázalo funkční upřednostňovat cestu aktivního scoutování - tedy 

přímého sběru tipů na projekty z různých zdrojů a následné aktivní práce s nimi. Nejlepší 

tipy na kvalitní projekty (které dobře zapadaly do poměrně obsáhlých výběrových kritérií) pak 

v rámci tohoto procesu tým KA2 získával skrze reference od dalších členů týmu Edison 

(případně širšího týmu, resp. komunity Impact Hubu), posléze také pomocí konzultací s opinion 

makery (za tímto účelem proběhlo 41 setkání). Z 10 finálně vybraných projektů bylo 7 

kontaktováno právě na základě doporučení od týmu nebo od opinion makerů (zbylé tři projekty 

byly kontaktovány primárně na základě účasti v akvizičních programech).  
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Aby tým KA2 předešel riziku, že takto bude nalézat projekty pouze v rámci “své bubliny”, podnikl 

také řadu pokusů o dohledání projektů jinými cestami, které se však ukázaly jako výrazně 

méně efektivní. Tým KA2 se cíleně zaměřil na hledání ve firemním sektoru, shledal však, že 

firemní subjekty mají dostatek financí a případné experty si z nich mohou zaplatit. Schází jim 

spíše samotný nápad na inovativní projekt. 

Mezi další cesty patřilo oslovení velkých zastřešujících organizací (Diakonie, Charita). V tomto 

případě však byla spolupráce znemožněna podmínkou čerpání podpory de minimis, kterou mají 

ve většině případů takto velké organizace již vyčerpanou nebo ji vůbec nemohou čerpat. 

Na doporučení MPSV byla pozornost týmu KA2 zacílena na poskytovatele sociálních služeb, ale 

ani tato cesta nebyla v rámci scoutingu úspěšná. Tým KA2 shledal, že většina takových 

organizací je nastavena na realizaci aktivit pokrývaných z dotací, typicky na běžnou péči o jejich 

cílovou skupinu, a z tohoto důvodu nemají dostatečnou kapacitu na rozvojové aktivity. 

Konečně cesta získat vhodné projekty přes akviziční programy Impact First (IF) a Social Impact 

Award (SIA) je týmem hodnocena jako částečně úspěšná.  Zatímco v rámci IF se podařilo najít 

vhodné kandidáty pro vstup do akcelerace bez větších potíží, v rámci SIA se ukázal posun 

projektu z tohoto programu pro začínající inovace do pokročilého akcelerátoru Edison jako 

komplikovaný. Příčinou byla nutnost účastníků relevantních ročníků 2017 a 2018 v krátkém 

období zpracovat poznatky ze SIA (převedení z fáze nápadu do realizace) a připravit projekt pro 

škálování nebo dosahování systémových řešení. 

Možnost vstupu do AP Edison byla šířena také pasivně - pomocí webového formuláře. Touto 

cestou se doposud přihlásilo 55 projektů. Jen zanedbatelný vzorek však tým KA2 vyhodnotil jako 

vhodný pro možnou účast v AP.  

Individuální práce s projekty v rámci scoutovacího a předakceleračního procesu byla 

efektivní. Týmu KA2 se po krátkém období počátečního ladění postupu dařilo velmi dobře 

pomocí osobních setkání a telefonátů vzájemně s vytipovanými projekty vyjasňovat, zda naplňují 

výběrová kritéria a zda bude vstup do dlouhé akcelerace projektu přínosný, a tím předcházet 

nejasným očekáváním, která by mohla ohrozit přijetí projektu porotou nebo předčasně ukončit 

jeho účast v programu. Porota nepřijala pouze 2 projekty, které byly do fáze hodnocení před 

porotou vyslány. 

Navzdory širokému záběru, který tým KA2 v rámci scoutingu pokryl (doposud bylo vytipováno 

356 projektů a 200 z nich bylo osloveno), byl výsledný počet projektů, které byly 

identifikovány jako vhodné pro vstup do AP Edison nižší, než-li se očekávalo. Rozsáhlý 

a  rozmanitý scoutovací proces vylučuje možnost, že by někteří kvalitní kandidáti zůstali zcela 

bez povšimnutí. Příčinu shledává tým KA2 spíše v omezeném počtu organizací v českém 

prostředí, které naplňují všechna kritéria AP, a to především kritérium ambice škálovat svá řešení. 

V rámci výběrových kritérií bylo nejproblematičtějším kritériem kapacity týmu. Díky 

omezeným kapacitám nepostoupilo dále množství projektů během předakcelerační fáze 
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a i vybraným deseti projektům činí někdy potíže tohoto kritéria dostát. Dále bylo obtížné 

vyhledat dostatek projektů, které by splňovaly kritérium dostatečných ambic ke škálování. 

U některých velkých projektů s dostatečnými kapacitami i ambicemi se naopak ukázalo, že 

o zprostředkovanou akceleraci nemají zájem - řeší škálování vlastní cestou a často už mají své 

řešení do určité míry naškálované. 

Kritérium týkající se podpory de minimis bylo sice obtížně naplnitelné pro velké zastřešující 

organizace (již zmíněno výše), nicméně z pohledu na celek scoutovaných projektů se jednalo 

o marginální překážku (tým nemohl dále spolupracovat díky vyčerpanému limitu de minimis 

pouze se 13 projekty). 

Vedle scoutování a přípravy českých projektů probíhal paralelně také scouting zahraničních 

konceptů, které by byly ochotny sdílet své know-how a otevřít se tak možnosti škálování do ČR. 

Tento scouting zahraničních konceptů doposud neprobíhal dle očekávání. Podařilo se sice 

zmapovat několik projektů a jejich case study umístit na web, zájem zahraničních projektů sdílet 

své know-how a českých projektů toto know-how přijímat se však jeví minimální.  

Na základě výše ověřených tvrzení, je v tuto chvíli evaluační otázka “Byl scouting 

proveden v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?” zodpovězena následujícím 

způsobem: 

 

Scouting byl proveden v dostatečné kvalitě a rozsahu. Do akceleračního programu bylo 

přijato plánovaných 10 projektů. Míru naplnění výběrových kritérií ilustrujeme na hodnocení 

poroty. Průměrnou míru naplnění výběrových kritérií u projektů zařazených do akceleračního 

programu (3,2 na pětibodové škále s maximem 5) a rozptyl mezi bodovým hodnocením nejlépe 

a nejhůře hodnoceného projektu (1,6) lze považovat za uspokojivé. Význam jednotlivých 

použitých postupů a nástrojů pro úspěch scoutingu byl velmi odlišný, ale všechny plánované 

metody byly odzkoušeny. V praxi byly identifikovány nástroje nejpřínosnější (např. scouting přes 

osobní kontakty), ale i nástroje bez efektu (např. zahraniční koncepty).    

 

Doporučení k realizaci KA2: 

K této klíčové aktivitě neformulujeme doporučení, protože aktivita je prakticky u konce. Obecné 

poznatky k metodám scoutingu budou uvedeny v příslušné metodice. 
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KA 3: Vytvoření sítě expertů a mentorů 

Stav aktivity: 

Klíčová aktivita 3 - vytvoření sítě expertů a mentorů byla zahájena ke dni 1. 5. 2017. Její ukončení 

je naplánováno k datu 31. 5. 2019.  

Předmět evaluace: 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 3, kterým je vytvořit a udržet síť kvalitních 

mentorů a expertů ochotných podpořit rozvoj systémových sociálních inovací. Z toho vyplývá dílčí 

evaluační otázka pro KA 3: Došlo k vytvoření sítě mentorů a expertů v dostatečné kvalitě 

a dostatečném rozsahu?  

V rámci této KA se tedy hodnocení zaměřuje na: 

1. Naplnění cíle: schopnost sítě mentorů a expertů pokrýt potřeby účastníků AP 

z hlediska rozsahu (dostatek lidských zdrojů a jejich časových kapacit) a obsahu 

(zaměření a úroveň odborných znalostí a zkušeností) 

2. Vhodnost a kvalita metod: význam použitých postupů a nástrojů (využití sítě Impact 

Hub, využití doporučení od stávajících kontaktů apod.) pro vytvoření kvalitní sítě mentorů 

a expertů 

Dosavadní sběr dat: 

a) Dotazování projektového týmu AP: Proběhla 4 setkání s týmem KA3 (červenec 

2017, říjen 2017, březen 2018, říjen 2018) 

c) Sběr dat z podkladů interní evidence: Ve spolupráci s týmem KA3 probíhala 

průběžná evidence počtu zapojených expertů a mentorů. 

Hodnocení realizace aktivity: 

V rámci doplňování stávající sítě Impact Hub o nové experty a mentory se nejvíce osvědčilo 

oslovovat nové osoby na základě doporučení z více stran. Při pouhém přihlášení 

potenciálního experta/mentora přes webový formulář se týmu KA3 těžko odhadovaly reálné 

zkušenosti a odbornost. Důležitým prvkem při přijímání nových expertů/mentorů je také 

osobní, individuální setkání Odb. pracovníka pro síť expertů a mentorů, při kterém se dobře 

dají vyjasnit očekávání, odhalit motivace a potřeby dané osoby, v neposlední řadě také její 

odbornost a kvality. 

Při budování sítě se také osvědčilo čerpat ze stávající sítě utvořené pro jiné akcelerační 

programy. Díky předchozí zkušenosti se zapojením experta/mentora má tým KA3 dobrou 

referenci pro jeho působení v AP Edison. Účast v kratších programech může být také dobrou 
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cestou pro trénink mentorských dovedností, které jsou poté v AP Edison uplatněny ve větším 

měřítku.  

Tým KA3 odhaduje, že mentoři byli v 8 z 10 případů čerpáni ze sítě utvořené pro AP Edison, 

u  expertů to doposud bylo zhruba 50% ze sítě, 50% na základě výběru ze strany projektu. 

Projekty v AP Edison mají často velmi individuální a specifické expertní poptávky a sami proto 

přicházejí s návrhy na konkrétní osoby, od kterých by rádi čerpali expertní pomoc. Síť je tak proto 

neustále doplňována o nové členy. I při této míře flexibility sítě, je její fungování nastaveno 

tak, že zvládá dobře pokrývat potřeby účastníků programu - týmu KA3 se daří držet 

čtrnáctidenní lhůtu pro napojení experta na projekt (a to bez ohledu na to, zda je požadovaný 

expert již součástí sítě nebo je třeba jej na základě doporučení nebo požadavku projektu dohledat 

a získat).   

Motivací expertů a mentorů je možnost získat zajímavou zkušenost z jiného prostředí, 

referenci, nové kontakty, možnost dlouhodobé spolupráce - motivuje je předávat to, co se 

naučili sami (často bolestně, na základě mnoha pokusů a omylů) dál. Chtějí potkat týmy, které 

jsou nadšené pro to, co dělají, a načerpat jejich energii, tj. ”mentálně se občerstvit” mimo svůj 

projekt, kterému věnují většinu svého času. Finanční odměna, která bývá cca pětinou tržní ceny, 

není pro motivaci klíčová (odměna je navíc poskytována ve formě DPP s nutností vyššího zdanění 

a administrativní zátěže).  

Mezi vhodné způsoby pro udržování sítě patří proaktivní přístup ze strany Odb. pracovníka 

pro síť expertů a mentorů (aktivní zájem, zapojování těch, kteří dlouho zapojeni nebyli, 

komunikace stran potřeb členů sítě). Dále dobře funguje, pokud se expertovi/mentorovi daří 

spolupráce s týmem, vidí přínos své práce a posouvání projektu. Svou funkci plní také pravidelné 

brány, při kterých mají především mentoři možnost zhlédnout celek zapojených projektů 

a sledovat posun svého projektu v kontextu celého programu. 

Na základě výše ověřených tvrzení, je v tuto chvíli evaluační otázka “Došlo k vytvoření sítě 

mentorů a expertů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu? ” zodpovězena 

následujícím způsobem:  

Síť mentorů a expertů dobře pokrývá potřeby účastníků AP z hlediska rozsahu (dostatek 

lidských zdrojů a jejich časových kapacit) a obsahu (zaměření a úroveň odborných znalostí 

a zkušeností). Téměř ve všech případech se daří dodržet čtrnáctidenní lhůtu pro napojení 

potřebného experta na projekt a to bez ohledu na to, zda je požadovaný expert již součástí sítě 

nebo je třeba jej na základě doporučení nebo požadavku projektu dohledat. Použité metody 

a postupy k budování, doplňování a udržování sítě mentorů a expertů se ukazují jako efektivní. 

 

 

Doporučení k realizaci KA3: 
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- Zajistit co nejvčasnější napojení mentora na projekt z důvodu včasné diagnostiky projektu, 

nastavení Plánu účasti a celkového držení se cíle akcelerace.  

- Usilovat o maximální lhůtu 14 dnů mezi poptávkou na experta a napojením konkrétní 

osoby na projekt. Při delším intervalu by již docházelo k výraznému zpomalení akcelerace. 

- Zachovat i nadále proaktivní přístup při udržování expertní/ mentorské sítě, který spočívá 

především v aktivní komunikaci se zapojenými, ale také aktuálně nezapojeným i experty/ 

mentory (z hlediska motivace pro setrvání v síti je pro aktuálně nezapojené experty/ 

mentory důležité čas od času ověřit, zda se necítí opomíjeni) 
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KA 4: Akcelerace konceptů 

Stav aktivity: 

Klíčová aktivita 4 - Akcelerace konceptů byla zahájena ke dni 1. 8. 2017. Její ukončení je 

naplánováno k datu 31. 12. 2019.  

Předmět evaluace: 

Předmětem evaluace je vhodnost a kvalita metod použitých v rámci AP za účelem naplnění cíle 

klíčové aktivity 4, tj. za účelem maximalizace sociálního a ekonomického dopadu akcelerovaných 

projektů. Je hodnoceno, zda vytvořený AP nabídl účastníkům kvalitní obsah. Oproti tomu 

naplnění vlastního cíle KA 4 je předmětem evaluace výsledků projektu (viz kapitola 3). Z toho 

vyplývá dílčí evaluační otázka pro KA 4: Byla provedena akcelerace konceptů v dostatečné 

kvalitě a dostatečném rozsahu?  

V rámci této KA se tedy hodnocení zaměřuje na: 

Vhodnost a kvalita metod: Vhodnost výběru projektů; provedení metod 

a postupů v rámci KA4 ve vztahu k naplnění cílů účasti konkrétních projektů v AP 

(odborné studie, workshopy, podpora od projektového manažera, podpora 

expertů/mentorů apod.). U realizace KA4 se evaluace zaměřuje na hodnocení 

kvality použitých metod a zapojených osob (nositelů metod). 

Dosavadní sběr dat: 

a) Dotazování projektového týmu AP: Proběhla 4 setkání s týmem KA4 (říjen 2017, březen 

2018, květen 2018, říjen 2018) 

b) Dotazování účastníků AP: Na vhodnost a kvalitu metod použitých v rámci akcelerace bylo 

doposud jednou či dvakrát dotazováno 5 projektů (For Impact, Naviterier, Forum mobilních 

hospiců, Centrum Locika, Dobrá rodina) 

Hodnocení realizace aktivity: 

Ukazuje se, že i tak zralé a zavedené projekty jaké představují účastníci AP, si v počátku 

akcelerace procházejí diagnostikou a revizí stávajícího stavu a z toho plynoucích 

potřebných změn v původních procesech. Než se mohou pustit do samotné práce na 

škálování nebo systémové změně, potřebují udělat krok zpět a napravit např. procesní a týmové 

záležitosti. Tým KA4 tento krok vnímá jako pozitivní, protože je nutným předpokladem pro úspěch 

dalšího růstu projektu. Na druhou stranu tým KA4 vnímá, že učinit krok zpět pro takto zralé 

projekty může dočasně působit demotivačně. 

V rámci celkového nastavení programu se ukázalo, že potřeba čerpání expertních a mentorských 

kapacit jednak výrazně kolísá v čase, jednak se výrazně liší u jednotlivých projektů. Projekty 



               

 

14 

 

zpravidla čerpají méně kapacit na počátku akcelerace, kdy dochází k nastavování 

samotného Plánu účasti a poté cca po šesti až devíti měsících, kdy se jim nahromadí 

poznatky a doporučení získaná akcelerací a potřebují čas na jejich zapracování. Z toho 

vyplývá, že pro hodnocení posunu v akceleraci tj. reálného pokroku při naplňování cílů účasti za 

určité období je objem čerpané podpory pouze indikativním ukazatelem.  

V rámci nástrojů, které program poskytuje, se ukázala jako zásadní role garantů/garantek 

akcelerace. Z pohledu účastníků i týmu KA4 se jeví garanti jako velmi funkční přemostění mezi 

týmem Edison, účastníky programu, spolupracujícími experty a mentorem. Vedle zajištění 

organizační plynulosti v rámci čerpání zdrojů, se ukazuje, že garantky poskytují projektům také 

obsahovou pomoc - živě se zajímají o problematiku, kterou daný projekt řeší, účastní se práce 

v terénu a sdílejí vlastní zkušenosti z práce na jiných projektech.  

Dlouhodobé zapojení mentorů s sebou nese určitá rizika a je třeba jim aktivně předcházet. 

V průběhu akcelerace tým KA4 vysledoval, že hranice mezi mentory, garanty a experty nejsou 

vždy zcela ostré. U nejdéle zapojených mentorů sledujeme také měnící se dynam iku vztahu mezi 

projektem a mentorem. Mentor v některých případech ztrácí počáteční nadhled a je pak více 

využíván právě jako expert (jeho práce se přesunuje více do obsahových úkolů). U některých 

projektů proto nyní (za polovinou akcelerace) dochází k výměně mentora.  

Jak potvrdili samotní účastníci AP, expertní pomoc v rámci akcelerace probíhá efektivněji 

než-li mimo ni. Zaštítění spolupráce mezi expertem a projektem pomocí programu či celého IH 

pomáhá v několika ohledech - zvyšuje u obou stran míru závazku, dává spolupráci jasný rámec 

a směřování (stanovené cíle). Lze konstatovat, že ke zvýšení míry závazku psychologicky 

přispívá také finanční odměna. Projekty i samotní experti také vítají možnost dlouhodobé 

spolupráce, která v rámci jiných kratších programech není možná. 

Akcelerace v programu Edison je oproti jiným AP značně individualizovaná. Účastníci se osobně 

setkávají primárně v rámci pravidelných bran, proběhlo také několik společných workshopů 

(finance, storytelling, sledování dopadu). Tyto workshopy však prokázaly, že pro takto 

rozmanité projekty je individuální přístup přínosnější. Při organizaci společných workshopů 

tým KA4 narážel na obtíže jak s nalezením vhodného termínu, tak se značně odlišnými potřebami 

i zkušenostmi jednotlivých projektů. Společné brány byly po určitý čas projekty vnímány spíše 

jako kontrolní mechanismus, než jako příležitost načerpání inspirace a možného sdílení s dalšími. 

Toto vnímání se nicméně začíná proměňovat díky zařazení mastermind sezení jako 

pravidelného bodu každé brány a zavedení jednotného formátu prezentací, který umožňuje 

ostatním projektům lépe porozumět posunu svých kolegů a  inspirovat se jejich kroky. 

Na základě výše ověřených tvrzení, je v tuto chvíli evaluační otázka “Byla provedena 

akcelerace konceptů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?” zodpovězena 

následujícím způsobem:  
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Většina metod a postupů provedených v rámci akcelerace se ukazuje jako kvalitní a dostatečná 

z hlediska rozsahu. Velmi dobře hodnocená je podpora ze strany garantů akcelerace, mentorů 

a expertů, stejně jako realizace pravidelných bran. Účastníci akcelerace oceňují možnost 

dlouhodobé všestranné podpory. Příležitosti ke zlepšení jsou naopak v počáteční fázi účasti 

projektu v AP (nutná delší příprava na akceleraci). 

Doporučení k realizaci KA4: 

- U dlouhodobé akcelerace je potřeba počítat s pomalejším rozjezdem, kdy se ladí celkové 

fungování projektu v rámci programu, cíle účasti a případná diagnostika výchozího stavu. 

Tato skutečnost by se měla odrazit v počátečním časovém harmonogramu. 

- Aktivně směrem k projektům komunikovat možnost výměny mentora, případně ji 

doporučovat v situaci, kdy je ze spolupráce patrný posun role mentora spíše k expertovi 

nebo ztráta dynamiky. Důvodem je zachování dostatečně efektivní spolupráce mezi 

projektem a mentorem. 

- Upřednostňovat spíše individuální přístup k projektům před skupinovými vzdělávacími 

workshopy. Potřeby a dosažené know-how takto pokročilých projektů jsou značně 

rozdílné.  

- Pokračovat v praxi zavedené metody mastermind v rámci programu bran, která 

představuje možnost sdílení zkušeností mezi jinak poměrně odlišnými týmy. 

- Sledovat vytíženost garantek akcelerace a jejich schopnost reagovat na potřeby projektů. 

Evaluace ukázala, že garantky jsou v rámci akcelerace klíčovou zárukou efektivity.  

- Upozorňovat projekty na potřebu eliminovat závislost na expertní a mentorské pomoci, 

která s koncem účasti zanikne nebo se výrazně omezí. 
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KA 5: Podpora získávání investičních prostředků 

Stav aktivity: 

Klíčová aktivita 5 - Podpora získávání investičních prostředků byla zahájena ke dni 1. 3. 2018. 

Její ukončení je naplánováno k datu 31. 12. 2019.  

Předmět evaluace: 

Předmětem evaluace je naplnění cíle klíčové aktivity 5, kterým je otestování možností získání 

vhodného financování ze soukromých zdrojů pro účastníky AP. Z toho vyplývá dílčí evaluační 

otázka pro KA 5: Proběhla podpora získávání investičních prostředků v dostatečné kvalitě 

a dostatečném rozsahu? 

V rámci této KA se tedy hodnocení zaměřuje na: 

1) Vhodnost a kvalitu metod: Vhodnost a kompletnost vytvořených výstupů 

a realizovaných aktivit v této oblasti v návaznosti na potřeby a cíle účastníků AP. 

Toto posouzení bude provedeno pro 4 projekty, u kterých budou v rámci účasti 

v AP vytvořeny následující výstupy: Návrhy optimální struktury financování, 

Poptávky po finančních zdrojích zaměřené na konkrétní typ poskytovatele financí 

a Metodiky měření impaktu účastníka. 

Dosavadní sběr dat: 

b) Dotazování projektového týmu AP: Proběhla 1 setkání s týmem KA5 (říjen 2018) 

c) Dotazování účastníků AP  

d) Sběr dat z podkladů interní evidence  

Hodnocení realizace aktivity: 

Jelikož se jedná o aktivitu, která běží nejkratší čas, nemá evaluační tým v tuto chvíli dostatečné 

podklady pro hodnocení realizace aktivity. K hodnocení bude přistoupeno v rámci Závěrečné 

evaluační zprávy.  

Doporučení k realizaci KA5: 

Jelikož se jedná o aktivitu, která běží nejkratší čas, nemá evaluační tým v tuto chvíli dostatečné 

podklady pro hodnocení realizace aktivity ani pro formulaci doporučení.  
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3. Evaluace výsledků projektu 

Tato část evaluace bude zodpovídat druhou ze dvou hlavních evaluačních otázek:  

Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a ekonomický impakt podpořených 

projektů? 

Výsledky projektu Edison budou vyhodnocovány v návaznosti na naplňování stanovených cílů 

účasti jednotlivých podpořených projektů v akceleračním programu (KA 4 a KA 5). Při vstupu do 

AP vypracovává každý podpořený projekt za podpory realizačního týmu projektu Edison 

dokument nazvaný Plán účasti. V něm jsou definovány cíle účasti projektu v AP zaprvé pro 

pokrok v akcelerovaných projektech (rovina projektů) a za druhé pro jednotlivé účastníky 

z daného týmu (rovina účastníků). Způsoby stanovení cílů a sledování jejich naplňování jsou pro 

obě roviny specifikovány v Evaluačním plánu. 

Praktický postup 

V rámci evaluace výsledků projektu jsme doposud prováděli sběr dat následujícími způsoby:  

d) Dotazování projektového týmu AP 

e) Dotazování účastníků AP 

f) Sběr dat z podkladů interní evidence 

V počátcích účasti každého z projektů v programu se evaluační tým podílel na připomínkování 

Plánů účasti, protože správné nastavení cílů a celého plánu úzce souvisí s možností kvalitní 

evaluace. Dále probíhaly v max. šestiměsíčních intervalech pravidelné evaluační schůzky, na 

kterých byli vždy přítomni klíčoví účastníci za daný podpořený projekt a klíčové osoby 

projektového týmu AP (především Garanti akcelerace). Každému dílčímu setkání předcházel 

sběr dat a informací o posunu projektu, a to z následujících zdrojů: prezentace a zápisy 

z pravidelných bran, konzultace s Garanty akcelerace, Plány účasti, čtrnáctidenní progress 

reporty. 

V rámci těchto setkání evaluační tým přistoupil vždy k rozpadu jednotlivých cílů účasti projektu 

(sociální, ekonomický a kompetenční) na hlavní aktivity, na kterých v rámci plnění těchto cílů za 

poslední evaluované období projektový tým pracoval. U těchto aktivit pak evaluační tým sledoval 

a) nástroje, které k jejich plnění pomohly, b) dosažený stav dané aktivity, c) míru vlivu samotného 

programu Edison pro naplnění těchto aktivit.  
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Pro potřeby Průběžné evaluační zprávy byl vytvořen následující přehled pro každý z deseti 

projektů přijatý do AP. V rámci něj je pro každý projekt uvedeno: 

a) fáze, v jaké se právě nachází 

b) přehled cílů účasti - zde nejsou uvedeny kompetenční cíle (rovina účastníků), protože k jejich 

hodnocení bude přistoupeno v rámci Závěrečné evaluační zprávy 

c) popis dosaženého stavu k 31. 10. 2018 

d) přehled plnění milníků zanesených do Plánu účasti 

e) přínos AP k dosaženému pokroku (uvedeno u 5 projektů, u kterých do 31. 10. 2018 proběhlo 

min. jedno kolo evaluace) 
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For Impact 

Organizace For Impact (FI) se stala prvním projektem přijatým do akcelerace - akcelerovat se 

začala k 22. 11. 2017. V tuto chvíli má tedy za sebou roční působení v programu. Plánovaný 

termín konce akcelerace je stanoven na 30. 9. 2019. 

Hlavním cílem stanoveným v rámci Plánu účasti je: Vytvořit předpoklady pro ekonomickou 

udržitelnost a profesionalizaci CHD (chráněných dílen) v ČR. Z pohledu cílové skupiny to 

znamená aktivizovat CHD a tím nastavit standard jejich profesionálního a udržitelného fungování 

a stabilního pracovního prostředí pro jejich zaměstnance. K dosažení tohoto cíle je potřeba 

profesionalizovat a stabilizovat FOR IMPACT, zejména zajištěním finanční stability organizace 

a kompetentního týmu.  

Tento cíl se poté rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl: Aktivizovat 150 CHD a tím nastavit standard jejich profesionálního 

a udržitelného fungování a stabilní pracovní prostředí pro jejich zaměstnance. 

- Aktualizovaný sociální cíl (k datu 23. 10. 2018): Aktivizovat 60 CHD ve dvou stupních 

aktivizace a tím nastavit standard jejich profesionálního a udržitelného fungování 

a stabilní pracovní prostředí pro jejich zaměstnance. 

- Dílčí ekonomický cíl: Finanční stabilizace organizace FOR IMPACT a navýšení interních 

kapacit. 

 

Dosažený stav 31. 10. 2018 

První měsíce akcelerace věnoval projekt FI především předpokladům pro efektivní 

účast  programu (tvorba Plánu účasti, nastavení spolupráce s experty a mentorem). Vzhledem 

k  tomu, že se jednalo o první akcelerovaný projekt trvala tato fáze déle než-li u jiných projektů, 

kde se již podařilo zvýšit efektivitu tohoto období.  

Vedle toho se však také dařilo zvládnout první velkou výzvu, kterou bylo nové rozložení 

personálních sil v rámci organizace. Ředitelka organizace rozšířila tým, na který dále delegovala 

značnou část své agendy, aby si uvolnila ruce pro větší rozvoj projektu.  

V rámci sociálního cíle se projektu podařilo pracovat na zasmluvnění dílen. Byl vytvořen kodex 

odpovědné dílny a na základě průzkumu mezi CHD vznikla nová komunikační strategie. 

V rámci ekonomického cíle se paralelně rozjela práce na obchodní strategii a katalogizaci 

produktů. 

Plnění naplánovaných milníků se v prvním půlroce dařilo dobře. Zhruba od května 2018 však 

nastala v rámci akcelerace u projektu stagnace způsobená těhotenstvím ředitelky, což zapříčinilo 
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na straně FI úvahy o dalším pokračování v akceleraci a budoucnosti organizace. Tým FI nakonec 

došel k rozhodnutí v programu setrvat. Na základě dosavadní zkušenosti s  aktivizací dílen však 

došlo ke změně strategie uplatňované v rámci aktivizace. Nově má FI za cíl aktivizovat dílen 60. 

Původně realizovaná plošnější aktivizace, která spočívala především v kvalitním ošetřením 

vztahu mezi FI a dílnami, je nyní zaměřena na hlubší posílení výrobních a dodavatelských 

procesů uvnitř dílen. 

Důležitým dopadem akcelerace je vznik silného jádra v rámci týmu FI, které pomůže překlenout 

nadcházející období výpadku ředitelky.  

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (31. 1. 2018): proběhlé šetření v CHD s cílem vyvarovat se komunikačním 

bariérám při budoucí aktivizaci CHD.  

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících (30. 4. 2018): hotova komunikační strategie umožňující srozumitelně 

komunikovat (sdělovat) jakým způsobem účinně dosahovat ekonomické soběstačnosti 

aniž by byla narušena integrita CHD a sociálních podniků. Na základě této strategie 

vytvořen a aplikován srozumitelný vzdělávací plán, za účelem splnění jednoho z bodů 

aktivizace. Hotova Smlouva o spolupráci s CHD a etický kodex.  

Stav: SPLNĚNO 

- Po 9 měsících (31. 7. 2018): aktivizováno v první vlně 40 dílen, ověřeny zvolené strategie, 

katalogizace 50 výrobků    

Stav: NESPLNĚNO - aktivizováno 25 CHD, výrobky zkatalogizovány z 20 % 

- Po 12 měsících (31. 10. 2018): ověřeny, případně finálně upraveny, všechny nastavené 

strategie, aktivizováno 80 dílen 

Stav: NESPLNĚNO - srpen a září 2018 - změna strategie s dopadem na změnu cílů 

akcelerace, neaktivizovány žádné další CHD  

Náhradní milník: strategie aktivizace CHD ověřeny, na základě ověření přenastaveny 

a tomu uzpůsobeny dále navazující cíle a milníky. 

Ekonomický cíl: 

- Po 6 měsících (30. 4. 2018): hotový upgrade obchodní modelu, nový model budoucího 

provozního fungování a struktury příjmů, 50 nově oslovených klientů 
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Stav: SPLNĚNO 

- Po 9 měsících (31. 7. 2018) : obchodována nově vzniklá nabídka sezónních 

katalogizovaných produktů s novými 100 klienty  

Stav: NESPLNĚNO - katalog nevznikl, další klienti osloveni z 20 %, práce se současnými 

klienty a řešení příchozích obchodních příležitostí 

- Po 12 měsících (31. 10. 2018): změna struktury příjmů a potvrzení nového budoucího 

modelu provozního fungování a obchodního modelu, navýšení dlouhodobých kontraktů 

s novými firemními zákazníky 10  

Stav: NESPLNĚNO - změna obchodní strategie, jedna dlouhodobá opakující se zakázka 

- bez zásadního vlivu a strukturu příjmů  

Náhradní milník: nová obchodní strategie reflektující nově nastavené strategie sociálního 

dopadu, akční plán do konce roku 2018 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Podpora naplňování cílů For Impactu v rámci účasti v akceleračním programu spočívala 

především v intenzivní spolupráci s garantkou akcelerace a s mentorem projektu. FI dále 

spolupracoval s poměrně širokou škálu expertů na jednotlivé tematické oblasti. 

Zapojení mentora od začátku akcelerace bylo orientováno zejména na obchod a konzultace 

s ředitelkou organizace nad zásadními kroky. V září 2018 došlo ke změně mentora. S novým 

mentorem byla spolupráce nastavena na pravidelná setkávání každý týden na poradách 

k aktivitám v rámci Edisona a společně s celým týmem. Garantka je na těchto setkání také 

přítomna, stejně tak jako některých schůzkách s experty.  

Spolupráce probíhala zejména s experty pro oblast marketingu, obchodní strategie, HR, IT 

a právo. 

K přispění naplňování cílů akcelerace pomohla účast na semináři storytellingu a konzultace 

s interním týmem ke sledování dopadu.  

V rámci dosud uskutečněných dvou kol evaluace výsledků byla od FI zjišťována míra přispění 

AP k naplňování hlavních aktivit, které vedou ke stanoveným cílům jak v oblasti sociálního tak, 

v oblasti ekonomického dopadu, a byly v hodnoceném období realizovány. Výsledky jsou shrnuty 

ve dvou níže uvedených tabulkách. 
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Tab 1 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti sociálního dopadu 

organizace For Impact (období 22. 11. 2017 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 

Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Zasmluvnění dílen  2. eval. 1. eval. 

Komunikační strategie     1. eval./2. eval. 

Kodex chráněné dílny   1. eval.   

Měření dopadu 2. eval.     

Produktové listy     2. eval. 

  

Z výše uvedené tabulky je patrné, že účast v AP hodnotí organizace FI minimálně v jednom kole 

evaluace jako kriticky důležitou pro realizaci 3 z 5 hlavních aktivit v oblasti sociálního dopadu (tj. 

v rámci naplňování cíle Aktivizovat chráněné dílny a tím nastavit standard jejich profesionálního 

a udržitelného fungování a stabilní pracovní prostředí pro jejich zaměstnance). Méně významné 

přispění bylo zaznamenáno pouze v případě realizace jedné z aktivit, kterou je Měření dopadu. 

Tab 2 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti ekonomického 

dopadu organizace For Impact (období 22. 11. 2017 – 31. 10. 2018) 

Aktivity Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Obchodní strategie     1. eval./2.eval. 

Vybudování týmu vč. 

nového nastavení   2. eval.   

 

Z tabulky pro aktivity v rámci ekonomického dopadu je zřejmé, že podpora v rámci účasti v AP 

je hodnocena jako kriticky důležitá při vytváření a naplňování obchodní strategie FI. V oblasti 

budování týmu a přípravy jeho nového nastavení v době MD ředitelky bylo přispění AP na 

střední úrovni (významné). 

Externím faktorem jsou obchodní příležitosti, které se objevují zejména na základě předchozí 

pracovní aktivity ředitelky organizace. 
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Naviterier 

Organizace Naviterier se stal druhým projektem přijatým do akcelerace - akcelerovat se začala 

k 23. 11. 2017. V tuto chvíli má tedy za sebou zhruba roční působení v programu. Plánovaný 

termín konce akcelerace je stanoven na 30. 6. 2019. 

Hlavním cílem stanoveným v rámci Plánu účasti je:  

Iniciovat vytvoření jednotných principů a vytvořit dostupné řešení pro podporu mobility zrakově 
hendikepovaných osob. 

Tento cíl se poté rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl:  

S1: uzavřít klíčová partnerství pro fungování služby 

A. mapové podklady 

B. trénink prostorové orientace a navigace 

C. dodavatelé ICT 

S2: zvýšit počet aktivních uživatelů (slabozraký, nevidomý) na 600 osob ve zmapovaných 

regionech  

A. rozšíření na slabozraké 

B. více partnerství s městy (geografické rozšíření služby do co nejvíce měst nad 

90 000  obyvatel = 10 měst) 

C. nabídnout cenově dostupnou službu, tak abychom podpořili finanční nezávislost 

uživatelů (snížení ceny z 250 na 220 Kč za měsíc při ročním předplatném) 

D. ověření pozitivního dopadu aktivního používání navigace u cílové skupiny 

- Dílčí ekonomický cíl: 

- E1: Nastavit funkční business model generující výnosy 

- E2: Posílení ekonomické udržitelnosti 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018 

Projekt Naviterier vstoupil do akcelerace s plánem přetavit roky trvající výzkum a vývoj aplikace 

pro nevidomé do jejího praktického uplatnění, na kterém bude vybudován funkční byznys model. 

Tato cesta se za dosavadní rok akcelerace zatím neukázala být nejsnazší. Projekt hned v počátku 

zbrzdilo několik faktorů. V prvé řadě to bylo dvouměsíční opožděné spuštění aplikace, za kterým 

stála snaha dobře nastavit komunikační kampaň a zdržení s umístěním aplikace na appstore. 
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Dále to byly týmové kapacity, které se dlouho nedařilo úspěšně řešit. V neposlední řadě se projekt 

musel po spuštění aplikace vyrovnat s velmi pomalým růstem počtu uživatelů, který se zdaleka 

nepřibližoval milníkům stanových v rámci akcelerace (cílovou hodnotu představuje 600 uživatelů, 

k  23. 10. 2018 evidují 129 stažení aplikace a 57 platících uživatelů).  

Naviterier nicméně v rámci Plánu účasti ponechává původní cílovou hodnotu uživatelů, která je 

nutným předpokladem pro vydání se na cestu ekonomické udržitelnosti. Za poslední půl rok 

akcelerace se projekt soustředí primárně na hledání cest, jak tento nepříliš pozitivní vývoj zlomit 

a upravuje tak své původní plány - v tuto chvíli už padlo rozhodnutí opustit od ambice šířit aplikaci 

do dalších větších měst, Naviterier se primárně soustředí na pokrytí Prahy a rozklíčování 

překážek na cestě k vyššímu počtu uživatelů.  

Vedle tohoto hlavního bodu k řešení se však projekt za dobu akcelerace stihl posunout 

v nastavení klíčových partnerství, stabilizaci týmu (tým se podařilo doplnit o dalšího člena) a také 

ve filozofii cenotvorby a budování obchodního modelu.  

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (28. 2. 2018): uzavřené dohody s partnery (CEDA, Tyfloservis, SONS, 

CVUT), vyladěný business model (krátkodobý, střednědobý, scénáře pro budoucí 

business), zpracovaný záměr našeho businessu z pohledu právního, komerčního 

a lidských zdrojů, vytvoření první verze metodiky měření dopadu aktivního používání 

navigace na cílovou skupinu (zejména část pro měření stávajícího stavu)  

Stav: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, část týkající se uzavření dohod s partnery přesunuta do 

milníku po 12 měsících (tedy ke 30. 11. 2018) 

- Po 6 měsících (31. 5. 2018): dosáhnout 50 % cílového počtu uživatelů; zapojit alespoň 3 

velká města (přes 90 000 obyvatel); spuštěný sběr dat pro měření dopadu, testování 

metodiky 

Stav: NESPLNĚNO: k datu 15. 6. 2018 došlo k revizi čísla z 50% na 20% z důvodu 

pozdějšího spuštění aplikace, ale ani to nebylo naplněno, k danému termínu nebyly 

splněny ani další části milníku. 

Ekonomický cíl: 

- Po 3 měsících (28. 2. 2018): vyjasnit si strukturu nákladů, mít jasné zdroje výnosů 

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících (31. 5. 2018): získat vnější financování 
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Stav: NESPLNĚNO: na tomto milníku se pořád pracuje. S investory je časová náročnost 

mnohem větší než se předpokládalo. 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku 

Od začátku akcelerace byl mentor zaměřen především na téma získání možného investora. 

S  Naviterierem konzultoval podklady potřebné pro finanční plány pro investory. Pomoc mentora 

spočívala dále ve sdílení zkušeností cenných pro jednání v této oblasti. V neposlední řadě mentor 

s Naviterierem připravoval strategii řízení. 

Garantka je přítomna hlavně na setkání s experty. Po těchto setkáních se potkává s  týmem a řeší 

návazné kroky v týmu, které vzejdou od expertů. Naviterier čerpal experty především  v těchto 

oblastech: PR, daňové poradenství, analýza podkladů, marketing a právo.  

V rámci dosud uskutečněných dvou kol evaluace výsledků byla od Naviterieru zjišťována míra 

přispění AP k naplňování hlavních aktivit, které vedou ke stanoveným cílům jak v  oblasti 

sociálního, tak v oblasti ekonomického dopadu a byly v hodnoceném období realizovány. 

Výsledky jsou shrnuty ve dvou níže uvedených tabulkách. 

Tab 3 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti sociálního dopadu 

organizace Naviterier (období 23. 11. 2017 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 

Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Strategie přístupu k 

partnerům 
  1. eval. 

Dočasná smlouva s CEDA 1. eval.   

Spolupráce se SONS 1. eval.  2. eval. 

Smlouva s ČVUT   2. eval. 

Segmentace skupin 

stakeholderů - zákazníci, 

partneři, ICT partneři 

  1. eval. 

Vyjasnění způsobu prodeje a 

priorit v oslovování partnerů, 

představení cíl. Skup. 

(prezentace na INSPO) 

 1. eval.  

Oslovení MČ v Praze 2. eval.   

Analýza rozhodovacího 

procesu zákazníků 
 1. eval.  

Formulace komunikační 

strategie (vč. prodejních 

kanálů a jejich priorit) 

  1. eval./2. eval. 
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Tvorba aplikace - určení 

sady funkcí ve vztahu k úsp. 

spuštění prodeje 

  1. eval. 

Tvorba aplikace - cenová 

politika a její vliv na funkce 
  1. eval./2. eval. 

Ochrana duševního 

vlastnictví 
  1. eval. 

Měření dopadu  1. eval.  

Péče o zákazníky  2. eval.  

  

Z výše uvedené tabulky je patrné, že účast v AP hodnotí organizace Naviterier minimálně 

v  jednom kole evaluace jako kriticky důležitou pro realizaci 8 ze 14 aktivit v oblasti sociálního 

dopadu. Méně významné přispění bylo zaznamenáno v případě 3 aktivit spočívajících 

v  navazování kontaktu či formalizaci partnerství s jinými subjekty. 

Tab 4 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti ekonomického 

dopadu organizace Naviterier (období 23. 11. 2017 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 

Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Definování potřebné pozice 

do týmu 
  1. eval. 

Hledání zaměstnanců 1. eval.  2. eval. 

Získání kontaktu na Vývoj. 

Firma, Definování poptávky, 

Příprava smluv   

2. eval. 

Obchodní strategie   1. eval. 

Cenová politika   1. eval. 

Hledání investora - Příprava 

prezentací a podkladů pro 

jednání s inv. 

  1. eval. 

Hledání investora - 

Projednání konkrétních 

parametrů 

  2. eval. 

 

Z tabulky pro aktivity v rámci ekonomického dopadu je zřejmé, že podpora v rámci účasti v AP je 

organizací hodnocena jako kriticky důležitá při snaze organizace o naplnění ekonomických cílů. 

Jako kriticky důležité bylo přispění účasti v AP hodnoceno minimálně v jednom kole evaluace 

u  všech 7 aktivit. 
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Fórum mobilních hospiců 

Organizace Fórum mobilních hospiců (FMH) se stala třetím projektem přijatým do akcelerace - 

akcelerovat se začala k 1. 2. 2018. V tuto chvíli má tedy za sebou zhruba devítiměsíční působení 

v programu. Plánovaný termín konce akcelerace je stanoven na 30. 9. 2019. 

Hlavním cílem stanoveným v rámci Plánu účasti je: vybudovat efektivní, akceschopnou 

a  finančně udržitelnou zastřešující organizaci, která bude prosazovat zájmy svých členů 

a  pomáhat členům na cestě ke kvalitnímu a udržitelnému řízení i poskytování mobilní 

specializované paliativní péče. 

Tento cíl se poté rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl: Fórum mobilních hospiců poskytne svým členům know-how, které 

zlepší fungování a udržitelnost samotných členských organizací. Na základě této 

udržitelnosti a zlepšeného fungování budou mít na konci akcelerace obyvatelé alespoň 

dvacet okresů, tj. cca 2 miliony občanů, přístup k standardně poskytované a udržitelné 

službě mobilní specializované paliativní péče. 

- Dílčí ekonomický cíl: Fórum mobilních hospiců se stane finančně a sociálně udržitelnou 

zastřešující organizací. 

- Dílčí kompetenční cíl: (spočívá vždy přímém i nepřímém doplnění kompetencí u  min. 

třech vybraných členů týmu) 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018 

Pro projekt FMH bylo v prvních měsících akcelerace klíčové nastavení samotného fungování 

poměrně mladé platformy a zavedení funkčních mechanismů komunikace a práce v rámci týmu 

platformy a mezi platformou a jejími členy. Projekt od začátku čelil několika výzvám. Jednou 

z  těchto výzev byla značná křehkost samotného týmu FMH, kdy hlavní koordinátorka v průběhu 

léta odešla na MD a musela za ní být nalezena náhrada. Dále se FMH připravovalo na odchod 

Marka Uhlíře, ideového tvůrce celého projektu a předsedy. Druhou výzvou, která projekt provází, 

je zvládnutí konzervatismu a organizační nestability prostředí domácích mobilních hospiců, které 

se ne vždy potkává s cíli taženými akcelerací.  

Projektu se nicméně daří s výzvami pracovat a úspěšně zvládá plnění vytyčených cílů. V rámci 

sociálního cíle se doposud věnoval především systematické práci se členy Fóra a stabilizaci 

daného prostředí - probíhají práce na tvorbě etického kodexu, standardů kvality a metodiky sběru 

dat MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče). U některých aktivit vedoucích k  naplnění 

tohoto cíle figuruje jako partner Ministerstvo zdravotnictví a bude mít proto také vliv na jejich 

úspěšné dokončení v horizontu akcelerace. Aktuálním tématem je také rozvoj členů v  rámci Fóra, 

což by mělo přispět k větší motivovanosti členů v rámci Fóra aktivně fungovat.  
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Projekt se také posouvá v plnění ekonomického cíle - snaží nastavit udržitelnou finanční situaci 

platformy - proběhla revize účetních procesů, pracuje se na fundrasingové strategii. 

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (1. 5. 2018):  

- navázání spolupráce s potenciálními experty a nadefinování plánu k: 

i. standardů kvality 

ii. vývoji potřebných metrik, benchmarkingu a sběru dat v rámci akceleračního programu 

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících: (1. 8. 2018):  

- bude ustanovena pracovní skupina k standardům kvality 

- budou existovat jasně definované požadavky k vývoji potřebných metrik, benchmarkingu 

a sběru dat  

Stav: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ: v případě standardů kvality došlo ke změně -  v průběhu 

akcelerace začaly vznikat standardy na MZ, nemá proto smysl, aby FMH tvořilo jiné, ale 

bude zapojeno jako připomínkující subjekt ke standardům vytvářeným na MZ 

Náhradní milník (změna k 15. 8. 2018): FMH bude připomínkovat vznikající standardy 

kvality 

Stav: SPLNĚNO 

Ekonomický cíl: 

- Po 3 měsících (1. 5. 2018) 

- navázání spolupráce s potenciálními experty a nadefinování plánu k: 

i. vytvoření etického kodexu a změn v interní komunikaci 

ii. finančnímu řízení Fóra mobilních hospiců 

iii. dosažení individuálního budování kapacit jednotlivých členských organizací 

Stav: SPLNĚNO 
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- Po 6 měsících (1. 8. 2018) 

- sestavený rozpočtový plán na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé fungování  

- změny v interní komunikaci budou uvedeny do praxe v pilotním režimu 

- bude ustanovena pracovní skupina k etickému kodexu  

- budou zmapovány individuální potřeby v jednotlivých členských organizacích pro 

budování jejich kapacit  

Stav: SPLNĚNO 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Podpora naplňování cílů Fóra mobilních hospiců v rámci účasti v akceleračním programu 

zahrnovala především využití mentora, konzultace s experty na jednotlivé tematické oblasti 

a  dále koordinaci ze strany garantky akcelerace. 

Zapojení mentora od začátku akcelerace je nastaveno tak, že se účastní každých 14 dní skype 

společných porad představenstva FMH. Tím získává přesný přehled o dění a může se k němu 

vyjadřovat. Dále je k dispozici jednotlivým členům představenstva v otázkách jejich dílčích úkolů 

plynoucích z Edisona. Stejně tak funguje podpora garantky. Oba se dále účastní i celostátních 

setkání všech členských organizací. Garantka také ještě některých schůzek s experty.  

Za minulé období se výrazně zapojili experti na tyto oblasti: právo, účetnictví a finanční plánování, 

asociační práce a IT skills.  

Zástupci FMH se dále účastní pravidelně bran, kde je vždy projektová manažerka, zástupci za 

představenstvo se střídají v účasti. Zástupci FMH také navštívili seminář ke storytellingu, agilnímu 

řízení, financování a sledování dopadu.  

V rámci dosud uskutečněného prvního kola evaluace výsledků byla od FMH zjišťována míra 

přispění AP k naplňování hlavních aktivit, které vedou ke stanoveným cílům jak v oblasti 

sociálního tak, v oblasti ekonomického dopadu a byly v hodnoceném období realizovány. 

Výsledky jsou shrnuty ve dvou níže uvedených tabulkách. 

 

Tab 5 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti sociálního dopadu 

organizace Fórum mobilních hospiců (období 1. 2. 2018 – 31. 10. 2018) 
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Aktivity Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Nadefinování prioritních 

oblastí 

    1. eval. 

Metodika sběru dat MSPP 1. eval.     

Sledování dopadu     1. eval. 

Mapování potřeb a stavu 

členských organizací 

    1. eval. 

Aktivizace členů FMH     1. eval. 

  

Z výše uvedené tabulky je patrné, že účast v AP hodnotí organizace FHM jako kriticky důležitou 

pro realizaci 4 z 5 hlavních aktivit v oblasti sociálního dopadu. Méně významné přispění bylo 

zaznamenáno pouze v případě realizace jedné z aktivit, kterou je Metodika sběru dat MSPP. 

Tab 6 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti ekonomického 

dopadu organizace Fórum mobilních hospiců (období 1. 2. 2018 – 31. 10. 2018) 

Aktivity Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Rozdělení kompetencí v 

týmu FMH 

1. eval.     

Financování FMH - tvorba 

finančního plánu 

    1. eval. 

Zavedení projektového 

řízení do týmu (Trello 

a  další) 

  1. eval.   

Právní stabilizace FMH     1. eval. 

Definování nabídky pro 

členy ze strany Fóra 

a  rozvoj členů 

    1. eval. 

Nastavení a revize účetních 

procesů 

    1. eval. 
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Z tabulky pro aktivity v rámci ekonomického dopadu je zřejmé, že podpora v rámci účasti v AP je 

hodnocena jako kriticky důležitá pro 4 ze 6 hlavních realizovaných aktivit. V oblasti rozdělení 

kompetencí v týmu FMH je přispění AP hodnoceno jako méně významné z důvodu dostatečných 

kompetencí pro tento úkol na straně vedení organizace. 

Aktivity probíhající mimo Edison jsou valné hromady všech členů, které utužují fungování 

asociace. Na obě proběhlá setkání se připravoval dodatečný program plynoucí z aktivit Edisona. 

Dále dohoda o spolupráci s KPMG na odborných seminářích pro členské organizace, komunikace 

s jednotlivými členskými organizace a jejich podpora v odborných věcech, zejména spolupráce s 

pojišťovnami. 
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Centrum Locika 

Centrum Locika (CL) se stalo čtvrtým akcelerovaným projektem. Akcelerace Lociky začala ke dni 

1. 4. 2018. V tuto chvíli má za sebou organizace zhruba osm měsíců akcelerace. Plánovaný 

konec účasti v programu je k 31. 7. 2019.  

Hlavním cílem stanoveným v Plánu účasti je: Do 31. 7. 2019 se Centrum LOCIKA změní 

z  lokálního poskytovatele služeb na stabilní profesionální organizaci, která  

1. poskytuje služby v Praze a Středočeském kraji a zároveň funguje jako inkubátor know 

how a dobré praxe  

2. je členem pracovních skupin zřízených státem, které podporují vznik sítě specializovaných 

služeb v ČR pro děti ohrožené násilím v blízkých vztazích v ČR 

3. realizuje strategii advokačních aktivit pro zajištění dostupnosti specializovaných služeb 

pro děti ohrožené násilím v blízkých vztazích v ČR 

Tento cíl se poté rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl: Centrum LOCIKA bude garantem kvality služeb pro děti zažívající násilí 

v blízkých vztazích v ČR a bude usilovat o rozšíření těchto služeb do krajů. 

- S1: Ukotvit postavení center v síti služeb do 31. 7. 2019 

- S2:  Vytvořit nástroje pro rozšíření služeb v krajích do 31. 7. 2019 

- S3: Posílit kapacitu stávajícího pražského centra do 31. 7. 2019   

- Dílčí ekonomický cíl: 

- E1: Vytvoření a implementování plánu udržitelnosti a diverzifikace zdrojů provozu 

center 

- E2: Zpracování podkladů pro advokacii za dotační program pod záštitou MPSV 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018 

Centrum Locika vstoupilo do akcelerace s velmi širokým záběrem cílů a aktivit. Hlavní fokus 

nicméně drží směrem ke své ambici šíření know-how do dalších krajů. Organizace tak v rámci 

akcelerace připravuje balíček, který stávajícím obdobným organizacím v krajích umožní využití 

dobré praxe, kterou Locika ověřila a praktikuje. V rámci akcelerace se tedy CL doposud zaměřilo 

právě na strategie šíření know-how a tvorbu balíčku (vzdělávání, metodika, HR, fin. plán). Vedle 

této činnosti se Locika v programu věnuje samotné stabilizaci pražské organizace, která zhruba 
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v době nástupu do akcelerace zažívala skokový růst (a to i v rámci fyzických prostor - krátce po 

nástupu do AP proběhlo úspěšné přestěhování sídla organizace). V rámci tohoto posilování 

pozice a udržitelnosti organizace se zatím nedaří dle plánu vyhledat osobu fundraisera a tým tak 

musím prozatím pokrývat fundraisingové aktivity z vlastních kapacit – a  opět se tak, obdobně 

jako jiní účastníci, dostávají na svoje kapacitní hranice.  

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (1. 7. 2018): připravená a správní radou schválená strategie rozvoje 

pražského centra jako inkubátoru know how 

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících: (1. 10. 2018): podaný projekt podrobné analýzy potřebnosti center 

v  jednotlivých krajích (jako podkladu pro možné dotační řízení) 

Stav: SPLNĚNO 

Ekonomický cíl: 

- Po 3 měsících (1. 7. 2018): vybraný fundraiser, vytvořený plán na vybudování finanční 

rezervy pro rozšíření 

Stav: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ: Z důvodu finanční nepřízně nemohla Locika přijmout 

nového člena týmu, a proto uvolnila částečné kapacity některým členům v týmu a ti se 

o  tuto problematiku zajímají. 

- Po 6 měsících: (1. 10. 2018): hotová fundraisingová strategie jako součást ročního 

finančního plánu pro Centra LOCIKA Praha 2019 

Stav: NESPLNĚNO: tento milník se odkládá na konec roku 2018 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Mentor se s Centrem Locika potkává na pravidelné bázi, na začátku spolupráce nastavoval ve 

spolupráci s týmem strategický plán na další období. Při každém dalším setkání se konzultuje 

naplnitelnost daných cílů. Mentor je dále telefonicky v kontaktu s ředitelkou a na vyžádání 

s  ostatními členy týmu. Garantka je na těchto setkání přítomna, stejně jako na setkání s experty.  

V rámci dosud uskutečněného prvního kola evaluace výsledků byla od organizace Locika 

zjišťována míra přispění AP k naplňování hlavních aktivit, které vedou ke stanoveným cílům jak 
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v oblasti sociálního tak, v oblasti ekonomického dopadu a byly v hodnoceném období realizovány. 

Výsledky jsou shrnuty ve dvou níže uvedených tabulkách. 

Centrum Locika nejvíce využívá podporu ze strany expertů v oblasti PR, fundraising, měření 

dopadu, HR a nastavení kurzů.  

Zástupci CL se dále účastní pravidelně bran, kde je vždy manažerka projektu a jeden se zástupců. 

Zástupci CL dále navštívili seminář ke sledování dopadu.  

Tab 7 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti sociálního dopadu 

organizace Locika (období 1. 4. 2018 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 
Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Vypracování Strategie 

rozšíření do celé ČR a 

projektu 

  1. eval. 

PR projektu   1. eval. 

Přestěhování do nových 

prostor 
 1. eval.  

Revize org. Struktury, 

kompetencí, HR 
  1. eval. 

Tvorba vzdělávacího 

specializačního kurzu 

(balíček know-how) 

 1. eval.  

HR (balíček know-how)   1. eval. 

Sledování dopadu   1. eval. 

Tvorba analýzy potřebnosti 

dalších center 
bez vlivu AP   

Podání návrhu na vznik 

pracovní skupiny při Výboru 

vlády 

bez vlivu AP   

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že účast v AP hodnotí organizace Locika jako kriticky důležitou 

pro realizaci 5 z 9 hlavních aktivit v oblasti sociálního dopadu. Aktivity Tvorba analýzy potřebnosti 

dalších center a Podání návrhu na vznik pracovní skupiny při Výboru vlády byly důležité pro 

naplňování stanoveného sociálního cíle, ale nebyla na ně použita žádná podpora z  AP Edison.  
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Tab 8 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti ekonomického 

dopadu organizace Locika (období 1. 4. 2018 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 
Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Fundraisingové aktivity   1. eval. 

 

Z tabulky pro oblast ekonomického dopadu je zřejmé, že jedinou v daném období rozvíjenou 

aktivitou byla oblast fundraisingu. Příspěvek AP k jejímu naplňování je hodnocen jako kriticky 

důležitý. 
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Dobrá rodina 

Organizace Dobrá rodina se stala pátým akcelerovaným projektem. Akcelerace Dobré rodiny 

začala ke dni 1. 4. 2018. V tuto chvíli má za sebou organizace zhruba osm měsíců akcelerace. 

Plánovaný konec účasti v programu je k datu 31. 7. 2019.  

Hlavním cílem stanoveným v Plánu účasti je: vytvořit klíčové podmínky pro komplexní 

systémovou změnu vedoucí k omezení počtu dětí do 3 let umisťovaných do kojeneckých ústavů, 

tzn. vytvořit advokační strategii pro Dobrou rodinu a Dobrý start, vizi optimálního modelu podpory 

ohrožených dětí a širokou koalici, které tuto vizi podporuje. Bude existovat dlouhodobě udržitelný 

výkonný tým, který strategii realizuje a koordinuje činnost spolupracujících subjektů.   

Projekt vychází z předpokladu, že advokační práce a tím způsobená změna systému má přímý 

dopad na cílovou skupinu. Vzhledem k dostupným zdrojům organizace a potřebnému dopadu je 

advokační činnost zvolena jako nejefektivnější strategie. Dalším možným řešením je ovlivnění 

mínění veřejnosti - téma v sobě však nese silný názorový rozpor a zastání opačného přístupu 

u  odborných i veřejných kapacit a toto řešení bylo vyhodnoceno jako dlouhodobé a nákladné. 

Tento cíl se dále rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl: Vytvoření klíčových předpokladů pro transformaci systému podpory 

ohrožených dětí.  

- Vznik strategického týmu - úzký tým odborníků (7-10) z oblasti advokacie, 

lobbingu, podpory ohrožených dětí, PR.  

- Definice vize optimálního stavu a dlouhodobé strategie k jejímu naplnění - vznik 

klíčových dokumentů Vize 2030 a Strategický plán. 

- Vznik advokační skupiny - skupina podporovatelů (zástupci z regionů, odborníci, 

politici, organizace), kteří aktivně pracují na plnění strategie - jednají s politickými 

zastupiteli, odborníky, institucemi i veřejností.  

- Iniciace a zformování široké koalice stakeholderů - Tyto osoby se sjednocují s  Vizí 

2030, neřeší však kroky, které k jejímu plnění povedou. Jedná se o skupinu 

podporovatelů, kteří se přiklání k navrhovaným změnám.  

- Dílčí ekonomický cíl: Zajistit finanční a lidské zdroje pro vznik a udržitelnost lobistických 

aktivit Dobré rodiny a činnosti advokační skupiny. 

Konkrétně zajistit finanční zdroje v minimální výši 1 mil/rok (zahrnuje i úvazek fundraisera), 

optimálně 2 mil/rok. 
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Dosažený stav ke 31. 10. 2018 

Obdobně jako Centrum Locika je také Dobrá rodina (DR) organizací s velkým týmem, který se 

věnuje širokému spektru činností. Oproti Locice se však Dobrá rodina rozhodla v rámci Edisona 

akcelerovat pouze s výsekem tohoto spektra - konkrétně s vlastní advokační činností, kterou 

považuje za nejlepší možnou cestu vedoucí k systémové změně. Tato advokační práce u DR 

započala již před vstupem do programu, nicméně právě akcelerace jí dala jasný rámec.  

Organizace za dobu své účasti vytvořila advokační strategii, která spočívá ve stanovování 

způsobů prosazování konkrétních cílů, budování několika odstupňovaných skupin stakeholderů, 

kteří různou měrou a způsoby zapojení přispívají k prosazování klíčových změn v systému, 

vytváření návrhů legislativního ukotvení změn (důvodové zprávy, věcné záměry, paragrafové 

znění), dochází také k tvorbě srozumitelných informačních materiálů a komunikačního plánu. Tyto 

aktivity se pak úzce provazují na ekonomický cíl, v rámci kterého  organizace zahájila aktivity pro 

nastavení finanční udržitelnosti advokační činnosti DR - podařilo se najít osobu fundraisera, která 

se dále díky akceleraci čerpá know how pro svou činnost a tvoří se fundraisingová strategie.  

Hlavní výzvou pro dodržení stanoveného plánu jsou zde opět týmové kapacity. Ačkoli je DR 

velkou organizací, týmové kapacity vyčleněné pro advokační činnost se ukázaly jako 

nedostatečné. V poslední době se podařilo advokační tým doplnit, ale úspěšnost tohoto navýšení 

se ukáže až v dalším období. 

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (30. 6. 2018): Zformovaný a funkční strategický tým (zástupci DR 

a  oponenti), vytvořená vize a strategie, zpracovaný projektový plán na následující 

2  měsíce, zpracovaná mapa rizik, zpracovaný řetězec dopadu. Definovaný cílový počet 

signatářů široké koalice.  

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících: (30. 9. 2018): Existující advokační skupina (zahrnuje DR, Dobrý start, 

ADAR, zástupci advokátů, osoby v krajích) - jedná se o reaktivní členy - přijímají strategii 

a  účastní se jednotlivých aktivit), existující marketingová a komunikační strategie, 

zpracované použitelné komunikační a propagační materiály, první PR výstupy. Zahájena 

jednání s potenciálními členy široké koalice. Realizované první kroky strategie. 

Stav: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ: Většina aktivit je splněna, některé však v mírně odlišné 

formě, než byla počáteční představa. Podoba advokační a skupiny a široké koalice je 

oproti původnímu záměru méně formalizovaná a více reaktivní (přibírá členy dle aktuálně 

řešených témat). Komunikační strategie je ve fázi rozpracování (připomínkování 
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mentorem). Došlo však ke zpracování prvních komunikační materiálů, PR výstupů a zejm. 

realizaci advokační strategie (např. zpracovaná důvodová zpráva pro navýšení státního 

příspěvku pro financování náhradní rodinné péče, zpracované paragrafové znění 

legislativního ukotvení minimální věkové hranice pro umístění dítěte do ústavní péče, 

navázaná spolupráce s poslanci apod.). 

Ekonomický cíl 

- Po 3 měsících (30. 6. 2018): Zmapování situace organizace, zmapování možností 

financování, započetí spolupráce s experty na fundraising a financování 

Stav: SPLNĚNO 

- Po 6 měsících (30. 9. 2018): Vytvořená finanční strategie (včetně definice potřebných 

finančních zdrojů, potřeby ovlivnění veřejnosti - komunikační strategie), existující 

podklady a materiály pro případná jednání 

Stav: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ: Při plnění milníku Dobrá rodina naráží na personální 

zabezpečení. Byla zvolena varianta, která se však ukázala jako nefunkční a nyní je třeba 

najít nový model realizace. Z dosavadní činnosti však existují výstupy připravené pro 

použití - definovaná základní strategie, cílová skupina, vypracovaná výchozí databáze 

a  zpracovaný materiál pro jednání s potenciálními dárci. 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Mentor Dobré rodiny sehrál zásadní roli při definování advokační strategie. Věnoval se 

strukturovanému vedení týmu při mapování sociálního problému a jeho možných řešení. Dále se 

významně podílí na vzniku komunikační strategie. Aktuálně je plánován přesun dosavadního 

mentora na expertní pozici a současně probíhá jednání s potenciálními novými mentory, kteří 

mají větší zkušenosti v realizace prosazování systémových změn. Garant sleduje průběh 

advokačních aktivit, upozorňuje na potřebné oblasti posunu, a podporuje tým při zpracovávání 

konkrétních výstupů. Dále pomáhá s komunikací s experty a plánováním dalších kroků v oblasti 

expertní spolupráce. 

V oblasti expertní spolupráce čerpá Dobrá rodina zejména experty z oblasti advokační činnosti - 

ti jsou zásadní jak při plánování advokační strategie, tak při stanovování konkrétního postupu při 

jejím plnění. Dále se tito experti podílí na zpracování výstupů a analýz nutných legislativních 

zásahů. Pomáhají i při propojování na konkrétní decision makers. Další skupinou expertů jsou 

experti pro oblast fundraisingu, kteří Dobrou rodinu provádějí procesem budování fundraisingu 

v  organizaci. Dále Dobrá rodina čerpá experty pro dílčí oblasti - např. positioning značky, PR, 

mailchimp a další.  
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V rámci dosud uskutečněného prvního kola evaluace výsledků byla od organizace Dobrá rodina 

zjišťována míra přispění AP k naplňování hlavních aktivit, které vedou ke stanoveným cílům jak 

v  oblasti sociálního, tak v oblasti ekonomického dopadu, a byly v hodnoceném období 

realizovány. Výsledky jsou shrnuty ve dvou níže uvedených tabulkách. 

Tab 9 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti sociálního dopadu 

organizace Dobrá rodina (období 1. 4. 2018 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 
Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Budování strategického týmu   1. eval. 

Práce na vizi podpory 

ohrožených dětí  1. eval.  

Tvorba advokační strategie   1. eval. 

Tvorba komunikační 

strategie   1. eval. 

Nastavení sledování dopadu 1. eval.   

Vytváření informačních a 

argumentačních materiálů. 

Návrhy řešení aktuální 

situace. (realizace strategie)  1. eval.  

Návrhy legislativních 

opatření   1. eval. 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že účast v AP hodnotí organizace Dobrá rodina jako kriticky 

důležitou pro realizaci 4 ze 7 hlavních aktivit v oblasti sociálního dopadu. Méně významné 

přispění bylo zaznamenáno pouze v případě realizace jedné z aktivit, kterou je Nastavení 

sledování dopadu. 

Tab 10 – Míra přispění akceleračního programu k naplňování aktivit v oblasti ekonomického 

dopadu organizace Dobrá rodina (období 1. 4. 2018 – 31. 10. 2018) 

Aktivity 
Míra přispění AP k naplnění aktivity 

Méně významné Významné Kriticky důležité 

Zmapování finanční situace 

organizace a možností 

financování   1. eval. 

Realizace strategie - získání 

fundraisera a kampaň 

zaměřená na malé a velké 

donory   1. eval. 
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Z tabulky pro aktivity v rámci ekonomického dopadu je zřejmé, že podpora v rámci účasti v AP je 

hodnocena jako kriticky důležitá v obou dvou hlavních realizovaných aktivitách.  

Na plnění akceleračních cílů přispěly kromě AP i následující externí vlivy:  

- Sociální cíl - činnost výboru pro práva dítěte, realizace kampaně Dobrého startu 

(v  přípravě) 

- Ekonomický cíl - finanční podpora od nadace LUMOS, finanční podpora od dalších 

organizacích (rozjednáno nezávisle na akceleraci) 
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Tichá linka 

Projekt Tichá linka se stal šestým projektem přijatým do programu. Jedná se zároveň také 

o  absolventa akvizičního programu Impact First. Jeho akcelerace začíná ke dni 1.6. 2018. 

Plánovaný konec účasti v programu byl stanoven k datu 31. 7. 2019. S projektem byla však 

spolupráce ukončena již ke dni 31. 10. 2018. 

Hlavním cílem stanoveným v Plánu účasti bylo: navýšení počtu spojení uskutečněných přes 

Tichou linku. (“V současné době evidujeme stabilní využití v počtu 20 000 spojení ročně. Počet 

spojení vnímáme jako měřitelný kvantifikující parametr, který ukazuje smysluplnost provozování 

sociální služby.”). 

Tento cíl se dále rozpadal na: 

- Dílčí sociální cíl: Zvýšení počtu provedených výkonů - online tlumočení ČZJ a online 

přepis mluvené řeči do textu. Zvýšení počtu výkonů znamená zvýšení počtu osob, kterým 

byla bezbariérová komunikace úspěšně umožněna. 

Sociálním dopadem je zlepšená kvalita života neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých 

osob v ČR. 

- Dílčí ekonomický cíl: Ekonomickým dopadem se rozumí nastavení finanční udržitelnosti 

projektu tak, aby nebyl závislý na grantech a dotacích v takové míře jako nyní a  větší 

příjem z komerční varianty produktu. Finanční udržitelnost se týká především Tichého 

spojení, které zajišťuje technologickou stránku věci, komerční aktivity a šíření v soukromé 

sféře a část příjmů posílá do Tichého světa. 

- Dílčí kompetenční cíl: (spočívá vždy přímém i nepřímém doplnění kompetencí u min. 

třech vybraných členů týmu) 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018: 

Projekt Tichá linka čelil se vstupem do akcelerace velké výzvě sjednotit pohledy, přístupy 

a  potřeby dvou samostatných subjektů, které se na něm podílely (Tiché spojení a Tichý svět 

a  jejichž vzájemný vztah, komunikace a spolupráce získaly v průběhu několika let značné trhliny. 

Právě to se ukázalo jako klíčová komplikace pro akceleraci. 

Při diskutování přihlášky a při předakceleračních setkání se zdálo, že v rámci obou týmů panuje 

shoda na rozvoji a směru, kterým je potřeba Tichou linku akcelerovat, a tím dosáhnout 

potřebného škálování dopadu na cílovou skupinu. Během samotné akcelerace, když se začaly 

řešit veškeré detaily, priority týmů, pohled na produkt i jeho budoucí vizi, se týmům nedařilo 

domluvit na jednoznačných cílech pro akceleraci. Z toho plynula i obtížně dosažitelná shoda na 
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dalších krocích, které by bylo třeba pro rozvoj produktu Tiché linky učinit a tento směr v Edisonu 

následovat. 

Možnou dohodu na cílech se tým Edison a tým Tiché linky snažil vyřešit konzultacemi 

s  mentorem a dále poskytnutím expertů na facilitaci a procesní řízení. K jistým posunům 

a  shodám zde díky tomu došlo, ale z pohledu mentora, garanta i interního týmu Edisonu, bohužel 

ne k  dostatečným. 

Dále došlo po vstupu do akcelerace k personálním změnám v týmech, které měly přímý vliv na 

kapacity týmů a jejich možnosti čerpat expertní podporu 

Z výše uvedených důvodů, především nejednoznačné shody na cílech v akceleraci a omezené 

možnosti věnovat akceleraci potřebné kapacity, byla po vzájemné dohodě ukončena akcelerace 

Tiché linky v Edisonu. 

 

Přehled dosažených milníků: 

-  

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Bez hodnocení. 
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Freya 

Projekt Freya se stal sedmým projektem přijatým do programu. Jedná se o absolventa akvizičního 

programu Impact First. Jeho akcelerace začíná ke dni 1. 7. 2018. V tuto chvíli má tedy za sebou 

zhruba pět měsíců akcelerace. Plánovaný konec účast v programu je k  datu 30. 9. 2019. 

Hlavním cílem stanoveným v Plánu účasti je: Freya se změní ve stabilní vzdělávací 

a  profesionální organizaci, odborného konzultanta a partnera sociálních a zdravotních služeb.  

Freya významně přispívá k vytvoření strategie pro vznik a systémové ukotvení specializované 

profese/role intimního poradce/poradkyně. Tato role bude jasně popsaná a definována  

a  předložena k diskusi u kulatého stolu organizacím (významní hráči, stakeholdery), které pracují 

s  lidmi se sekundární cílové skupiny  a  bude vytvořen koncept školení. 

Tento cíl se dále rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl:  

- I.  Vybudování pozice Frey coby odborného experta pro oblast sexuality a  vztahů. 

Vznikne profesionální a stabilní organizace. 

- II. Vytvoření strategie a podmínek pro vznik a systémové ukotvení pracovní pozice 

intimního poradce/dkyně 

- Dílčí ekonomický cíl: Stabilizace organizace a pravidelný přísun financí.  

 

Stav dosažený ke 31. 10. 2018: 

Organizace Freya se po úvodním zorientování v programu Edison věnovala především budování 

týmových kapacit. Obě spoluzakladatelky projektu se vedle řízení projektu věnují také samotné 

přímé práci s CS (lektorování) a v této oblasti si nyní pomocí dohledání a proškolení nových 

lektorů/lektorek potřebují uvolnit ruce, aby získaly větší kapacity na strategickou práci. Expertní 

pomoc v rámci akcelerace využívají proto právě na rozvoj týmu, vedle této aktivity však již také 

začaly pracovat na strategickém plánování a prezentačních dovednostech a nástrojích 

(profesionalizace v rámci lektorování). 

 

Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (30. 9. 2018):  Zahájení revize stávajících výukových materiálů, rozšíření 

portfolia školících technik, pracujeme na změně obsahu kurzů - zatraktivnění (cíl být na 
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tomto poli nejlepší). Započata tvorba nových procesních materiálů (GDPR, plány, právní 

podklady aj.) 

Stav: SPLNĚNO 

Ekonomický cíl: 

- Po 3 měsících (30. 9. 2018): Bude vypsán a zveřejněn inzerát na lektory/lektorky, PR 

a  asistentku, započata spolupráce s experty na rozvoj organizace. 

- Stav: SPLNĚNO 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku:  

Zatím bez hodnocení. 
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Twin Catering 

Organizace Twin Catering se stala osmým projektem přijatým do programu. Akcelerace projektu 

začala ke dni 1. 8. 2018. V tuto chvíli má tedy za sebou zhruba čtyři měsíce v akceleraci. 

Plánovaný konec účasti v programu je k datu 30. 9. 2019. 

Hlavním cílem stanoveným v Plánu účasti je: profesionalizovat a formalizovat (standardizovat) 

pracovní postupy při rozvoji a zřizování nových sociálních bister/kaváren (vlastních nebo franšíz). 

Tím dojde k nastavení podmínek pro zvýšení nabídky pracovních míst pro osoby zdravotně 

postižené a dlouhodobé zvyšování jejich pracovních kompetencí. Zároveň bude ověřena 

životaschopnost projektu O KROK, díky kterému se zvýší pravděpodobnost umístění a  úspěch 

OZP na otevřeném pracovním trhu. 

Tento cíl se dále rozpadá na: 

- Dílčí sociální cíl:  

- Rozšíření nabídky (zvýšení počtu) pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením - pracovní pozice pomocných pracovníků (pomocný barman/barista, 

pomocná síla v kuchyni, pracovník úklidu). 

- Ověření životaschopnosti projektu O KROK s cílem zvýšit pravděpodobnosti 

umístění a úspěchu OZP na otevřeném pracovním trhu. 

- Dílčí ekonomický cíl: Rozvoj sociálních bister/kaváren na základě formalizovaného 

(standardizovaného) postupu prostřednictvím níže uvedených bodů. Vznik nových 

poboček (nových pracovních míst pro OZP) je podmíněn ukotvením stávajících postupů 

do Handbooku, který bude moci převzít kdokoliv mimo vedoucí tým (a vytvořit podle něj 

buď další vlastní pobočku skupiny Etincelle nebo franšízu dalšího subjektu).  

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018:  

Projekt Twin Catering se za dosavadní dobu akcelerace věnoval úvodnímu stanovování cílů 

účasti a ladění spolupráce s prvními experty a mentorem. Ve spolupráci s experty se zatím daří 

nastavovat marketingový plán pro zapracování jednotících prvků brandu bister. V rámci projektu 

O KROK byla zahájena komunikace se zaměstnavateli s cílem získat jejich zkušenosti, priority  

a  přístup k zaměstnávání mentálně handicapovaných se snahou zapracovat je do koncepce 

“transferu” těchto osob z chráněného na otevřený pracovní trh. Ve spolupráci s expertkou je 

zpracováván motivační systém pro pracovníky sítě bister a jsou formulována hlavní témata kapitol 

handbooku pro franšízový koncept.   
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Přehled dosažených milníků: 

Sociální cíl: 

- Po 3 měsících (30. 11. 2018): 

1) vznik nových míst je naplňován prostřednictvím aktivit v ekonomickém cíli (bod 3) 

2) máme vhodné experty pro podporu projektu O KROK - pro sociální oblast, marketing, 

HR a máme společně zpracovanou osnovu projektu a všichni mají zadané úkoly 

Stav: SPLNĚNO 

Ekonomický cíl: 

- Po 3 měsících (30. 11. 2018): 

1) máme vybrané experty na tyto kapitoly Handbooku - finanční řízení a franšízing, právo, 

marketing, 

HR a mají zadané úkoly 

2) máme vybrané marketingové experty na podporu sjednocení značky a mají zadané 

úkoly 

3) máme zahájeno jednání o otevření nové vlastní pobočky 

Stav: SPLNĚNO 

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Zatím bez hodnocení. 
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Lepší senior 

Lepší senior se stal devátým projektem přijatým do programu. Jeho akcelerace začíná ke dni 

1.  10.  2018. V tuto chvíli má tedy za sebou dva měsíce v akceleraci. Plánovaný konec účasti 

v  programu je k datu 30. 9. 2019. 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018: 

Lepší senior je organizací, která v roce 2017 absolvovala akviziční program Social Impact Award. 

V  tuto chvíli je v počáteční fázi akcelerace, kdy ve spolupráci s mentorem finalizuje Plán účasti.  

 

Přehled dosažených milníků: 

-  

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Zatím bez hodnocení. 
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Rubikon 

Desátým projektem přijatým do programu se stala organizace Rubikon. Akcelerace Rubikonu 

začala ke dni 1. 10. 2018. V tuto chvíli má za sebou dva měsíce v akceleraci. Plánovaný konec 

účasti v  programu je stanoven ke dni 30. 9. 2019. 

 

Dosažený stav ke 31. 10. 2018: 

V tuto chvíli je v počáteční fázi akcelerace, kdy ve spolupráci s mentorem finalizuje Plán účasti.  

 

Přehled dosažených milníků: 

-  

 

Přínos AP k dosaženému pokroku: 

Zatím bez hodnocení. 
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4. Shrnutí poznatků 

Na základě poznatků z výše uvedených analýz lze činit některé dílčí evaluační závěry. Protože 

do faktického ukončení akceleračního programu zbývá k termínu vypracování této průběžné 

zprávy více než jeden rok, jsou evaluační závěry pouze předběžné. To platí především pro klíčové 

aktivity 3, 4 a 5. Naopak v rámci klíčové aktivity 2 (scouting projektů) byla většina úkolů k  datu 

přípravy této průběžné zprávy již ukončena.    

Předběžné evaluační závěry k 31. 10. 2018: 

1) Naplnil projekt plánované požadavky na rozsah i kvalitu aktivit a výstupů? (Evaluace 

realizace projektu) 

a) Byl scouting proveden v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu? 

Scouting byl proveden v dostatečné kvalitě a rozsahu. Do akceleračního programu bylo 

přijato plánovaných 10 projektů. Průměrnou míru naplnění výběrových kritérií u  projektů 

zařazených do akceleračního programu (3,2 na pětibodové škále s  maximem 5) rozptyl 

mezi bodovým hodnocením nejlépe a nejhůře hodnoceného projektu (1,6) lze považovat za 

uspokojivé. Význam jednotlivých použitých postupů a  nástrojů pro úspěch scoutingu byl 

velmi odlišný, ale všechny plánované metody byly odzkoušeny. V  praxi byly identifikovány 

nástroje nejpřínosnější (např. scouting přes osobní kontakty), ale i nástroje bez efektu (např. 

zahraniční koncepty). 

b) Došlo k vytvoření sítě mentorů a expertů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu? 

Předběžné hodnocení: Síť mentorů a expertů dobře pokrývá potřeby účastníků AP 

z hlediska rozsahu (dostatek lidských zdrojů a jejich časových kapacit) a obsahu (zaměření 

a úroveň odborných znalostí a zkušeností). Téměř ve všech případech se daří dodržet 

čtrnáctidenní lhůtu pro napojení potřebného experta na projekt a to bez ohledu na to, zda 

je požadovaný expert již součástí sítě nebo je třeba jej na základě doporučení nebo 

požadavku projektu dohledat. Použité metody a postupy k budování, doplňování 

a  udržování sítě mentorů a expertů se ukazují jako efektivní.   

c) Byla provedena akcelerace konceptů v dostatečné kvalitě a dostatečném rozsahu?  

Předběžné hodnocení: Většina metod a postupů provedených v rámci akcelerace se 

ukazuje jako kvalitní a dostatečná z hlediska rozsahu. Velmi dobře hodnocená je 

podpora ze strany garantů akcelerace, mentorů a expertů, stejně jako realizace 

pravidelných bran. Účastníci akcelerace oceňují možnost dlouhodobé všestranné podpory. 

Příležitosti ke zlepšení jsou naopak v počáteční fázi účasti projektu v AP (nutná delší 

příprava na akceleraci).  
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d) Proběhla podpora získávání investičních prostředků v dostatečné kvalitě a  dostatečném 

rozsahu? 

Z důvodu stávající fáze projektu aktivita zatím nehodnocena. 

Celkový evaluační výrok k realizaci projektu bude formulován na konci projektu v  Závěrečné 

evaluační zprávě. 

 

2) Jak velký vliv měl akcelerační program na sociální a ekonomický dopad podpořených 

projektů? (Evaluace výsledků projektu) 

Vliv akceleračního programu na sociální a ekonomický impakt je formulován na základě dílčích 

zjištění za 5 dosud hodnocených projektů. Protože akcelerace bude v rámci AP probíhat ještě 

déle než jeden rok, je uvedené hodnocení předběžné. 

a) Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich sociální dopad? 

V době probíhající akcelerace je dosažený pokrok v oblasti sociálního dopadu projektů 

hodnocen především prostřednictvím toho, jak se projektům daří naplňovat stanovené dílčí 

milníky na cestě k cílům účasti. Z celkových 15 hodnocených milníků navázaných na 

sociální cíle je k 31. 10. 2018 splněno 9 úplně a 3 částečně. Zbývající 3 milníky zatím 

splněny nebyly.  

Příspěvek účasti v AP k sociálnímu dopadu je hodnocen prostřednictvím posouzení 

přispění AP k naplnění hlavních aktivit. Z celkových 39 zkoumaných aktivit hodnotí účastníci 

přispění účasti v AP k realizaci 21 aktivit (54 %) jako kriticky důležité a dalších 12 aktivit (31 

%) jako významné. Přispění účasti v AP k naplnění zbývajících 6 aktivit (15 %) je hodnoceno 

jako nevýznamné. 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že účast projektů v AP má do značné 

míry pozitivní vliv na jejich sociální dopad. 

b) Do jaké míry měla účast projektů v AP pozitivní vliv na jejich ekonomický dopad? 

Analogicky jako u sociálního dopadu je dosažený pokrok v oblasti dopadu ekonomického 

hodnocen především prostřednictvím toho, jak se projektům daří naplňovat stanovené dílčí 

milníky na cestě k cílům účasti. Z celkových 13 hodnocených milníků navázaných na 

ekonomické cíle je k 31. 10. 2018 splněno 7 úplně a 2 částečně. Zbývající 4 milníky zatím 

splněny nebyly.  

Příspěvek účasti v AP k sociálnímu dopadu je hodnocen prostřednictvím posouzení 

přispění AP k naplnění hlavních aktivit. Z celkových 16 zkoumaných aktivit hodnotí účastníci 
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přispění účasti v AP k realizaci 12 aktivit (75 %) jako kriticky důležité a dalších 2 aktivit 

(12,5  %) jako významné. Přispění účasti v AP k naplnění zbývajících 2 aktivit (12,5 %) je 

hodnoceno jako nevýznamné. 

 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že účast projektů v AP má do značné 

míry pozitivní vliv na jejich ekonomický dopad. 

 

c) Do jaké míry měla účast v AP pozitivní vliv na kompetence účastníků? 

Z důvodu stávající fáze projektu otázka zatím není předmětem evaluace. 

 

Celkový evaluační výrok k výsledkům projektu bude formulován na konci projektu v Závěrečné 

evaluační zprávě. 

 


