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Chceme vytvořit infrastrukturu pro 
sledování dopadu v českém 
občanském sektoru
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1. modul
Zaměření na společenský dopad



2. modul
Řetězec dopadu a strategické plánování



3. modul
Metody sběru dat



4. modul
Práce s daty



5. modul
Řízení změny



6. modul
Komunikace společenského 
dopadu



7. modul
Setkání s donory a investory





Jak to tedy v Impact Academy: Ukaž změnu 
vypadalo?



A jak sledujeme NÁŠ dopad?



Jaké byly naše cíle pro účastníky?

• Cílová skupina – Účastníci Impact Academy: Ukaž změnu (18 
jednotlivců) a organizace účastníků (9 organizací)

• Cíl – Na konci programu jsou účastníci, kteří samostatně dokáží 
sledovat dopad svých projektů, rozumí celému procesu i jeho částem, 
mají teoretické znalosti, které dokáží využít ve své každodenní praxi. 
Účastníci dokáží díky účasti v Impact Academy: Ukaž změnu proměnit 
kulturu sledování dopadu ve svých organizacích.



Co jsme sledovali?
Základní ukazatele změny, na které jsme se zaměřovali:

Účastníci

• proměna postoje k tématu sledování dopadu a jeho důležitosti

• osvojení si základních přístupů ke sledování dopadu

• osvojení si základních nástrojů sběru dat potřebných ke sledování dopadu

• osvojení si základních nástrojů analýzy dat potřebných ke sledování dopadu a jejich 
využití k prezentaci aktivit organizace

Organizace

• proměna priorit v projektu/organizaci – pozice priority sledování dopadu (řízení dopadu –
impact management)

• proměna personálních kapacit určených na sledování dopadu v projektu/organizaci



Jaké metody jsme využili?
1) Počáteční, průběžné a konečné zjištění znalostí a dovedností účastníků v oblasti 
sledování dopadu – zaměření pouze na rozvoj účastníků IA (zaměření na rozvoj 
konkrétních aktivit organizací účastníků během účasti v Impact Academy, sledování 
změny v postojích a chování, zároveň také sledování úspěšnosti v osvojení si metod a 
postupů, které se účastníci naučí v průběhu IA a způsob jejich aplikace v jejich 
organizaci)

→ Focus groups, polostrukturované rozhovory, online dotazníky

2) Zúčastněné pozorování účastníků IA během edukace i v rámci aktivit implementace 
znalostí v jejich organizacích – Pro zjištění funkčnosti vytvořené metodiky, konceptu 
programu Impact Academy a také pro zjištění i těch menších změn v chování, uvažování a 
schopnostech účastníků je pro nás velmi důležité sledování procesu změny k praxi i teorii 
sledování dopadu, které bychom u účastníků chtěli dosáhnout. Tato metoda nám pomůže 
odhalit, kde jsou v rámci Impact Academy zlomové body pro tuto změnu, co je zásadní pro 
změnu postojů, co pro zlepšení znalostí a kompetencí v měření a sledování dopadu, co pro 
které organizace a jak funguje a co naopak nefunguje v rámci jejich edukace.



Co v rámci evaluace prozatím proběhlo?

✓ Focus groups s týmem organizací před začátkem programu

✓ Zúčastněné pozorování v průběhu celého programu

✓ Zpětnovazební dotazníky z každého modulu

✓ Využití různých interaktivních technik zpětné vazby během modulů

✓Polostrukturované rozhovory s účastníky programu – ZÁŘÍ



A co jsme prozatím zjistili?

• Změna v proměně uvažování nad tématem sledování dopadu
(interní potřeba, internalizace důležitosti přístupu pro práci v 
organizaci/řešení problémů)

• Nastartování větších a dlouhodobějších změnve fungování organizací

• Vytvoření pozic pro zastřešení oblasti sledování dopadu

• Připravenost na implementaci systému sledování dopadu v různé 
fázi

• Přesahy do komunikace navenek (výroční zprávy, webové stránky)

• Tvorba nových programů a strategií

• Nalezení nových cílových skupin, stakeholderů



Jaké změny máme prozatím v plánu 
do 2. ročníku?

•Aktivní průvodci programem

•Více času na klíčové body programu

•Větší individualizace

•Práce s širším týmem organizace

•Větší důraz na leadership účastníků



Co máme v Impact Academy dále v 
plánu?

• Platforma orientace na dopad

• Individuální práce s donory i neziskovými organizacemi

• Přístupná metodika a praktické nástroje



Jak se můžete zapojit i vy?



bara@impactacademy.cz




