
Evaluace výsledků programů financovaných 
z EHP a Norských fondů 2009 – 2014

„Dejme(že)nám šanci“

Tematická evaluace 
CZ12 – Gender OSF



Kontext evaluace

• Termín evaluace: 2. března – 3. dubna 2017
• Realizátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Hodnocení se zaměřilo na pět hodnotících kritérií: relevance, účelnost, 
účinnost, dopady a udržitelnost .

Kritéria hodnocena dle stanovené hodnotící škály (vynikající, velmi dobré, 
dobré, dostatečné, nedostatečné).

Hodnoceny projekty ve dvou programových oblastech.

Použité evaluační metody:
desk research (vzorek 45 projektů), analýza dat z informačních systémů, 
dotazníkové šetření CAWI (osloveno 55 příjemců, návratnost 53 % (29), 
polostrukturované rozhovory, Outcome Harvesting (vzorek 3 projekty), 
syntéza.  



Přehled evaluačních otázek

Evaluační

kritérium

Základní evaluační otázky

Relevance Do jaké míry je program relevantní cílům donorských států? 

Do jaké míry je program relevantní strategickým dokumentům a politikám dané oblasti? 

Do jaké míry je program relevantní vzhledem k vývoji v dané oblasti v České republice? 

Účelnost Do jaké míry byly naplněny cíle programu? 

Do jaké míry byly naplněny cíle hodnocených projektů? 

Účinnost Do jaké míry je možno program považovat za účinný s ohledem na dosažené výsledky a 

vynaložené zdroje? 

Do jaké míry je možno hodnocené projekty považovat za účinné s ohledem na dosažené 
výsledky a vynaložené zdroje? 

Dopady Jakých dosáhly program a hodnocené projekty skutečných efektů, a to včetně efektů

neplánovaných a neočekávaných?

Udržitelnost Do jaké míry je možné dosažené výstupy a výsledky programu a hodnocených projektů

považovat za udržitelné?



Závěry evaluace

• Celkové hodnocení programu na základě stanovených 
kritérií – velmi dobré

• Relevance programu a projektů – velmi dobrá

• Účelnost programu a projektů – vynikající

• Účinnost programu a projektů – velmi dobrá, dobrá 
(k dostatečné účinnosti významně přispěl stanovenými 
postupy při výběru a implementaci projektů 
Zprostředkovatel programu)

• Udržitelnost – velmi dobrá



Zjištěné efekty projektů

Šetřené projekty:

• Pro Fair Play

• S tebou ne aneb Prevence násilí na ženách

v sexbyznysu

• Tři pilíře bezpečí

Byly potvrzeno dosažení plánovaných dopadů projektů,

identifikovány byly rovněž nezamýšlené efekty.



Zjištěné efekty projektů 

Dlouhodobé efekty programu CZ12 mohou být 
potvrzeny/nebo nepotvrzeny) v budoucnu.

Zobecněné další účinky/změny dosažené díky realizaci

projektů programu CZ12:

• Nová partnerství a zintenzivnění spolupráce stakeholderů

• Projekty otevřely řadu dalších odborných otázek v dané

oblasti (násilí, rovné příležitosti)

• „Zviditelnění“ podporovaných témat

• Výsledky používané pro výukové účely



Zjištěné efekty projektů 

• Výsledky projektů využívané pro ovlivnění politik na místní, 

regionální a celostátní úrovni

• Zvýšení povědomí odborné i široké veřejnosti o tématech 

„rovné příležitosti“, „násilí“

• Zvýšení odbornosti a profesionalizace týmů, které se  zabývají 
řešenými tématy

• Využití realizovaných výzkumů a analýz



Závěry evaluace

• Významný vliv na dosahování krátkodobých

i dlouhodobějších dopadů v programu CZ12 má výrazná

konzultační podpora, odbornost a partnerský přístup

Zprostředkovatele programu - Nadace OSF k realizátorům

projektů. Všechny šetřené projekty se v průběhu realizace

projektu setkaly s velmi vstřícným a konstruktivním přístupem

zaměstnanců Nadace OSF, kteří se zpravidla i zúčastňovali

realizovaných aktivit, např. konferencí a seminářů

organizovaných přímo projekty a kteří svými podněty často

výrazně napomáhali zdárné realizaci projektů. Spolupráce s

řadou institucí na určité úrovni pokračuje.



Doporučení

• Doporučení budou zvážena NKM a relevantními
stakeholdery v rámci přípravy dalšího programovacího
období

• Doporučení se týkají zejména oblasti monitorování
programu a projektů – věnovat pozornost nastavení
vhodných vypovídajících ukazatelů (včetně definic) i
nastavení jejich cílových hodnot, vhodným způsobem
zvolit počet a obsah plánovaných výsledků programu

• Doporučení k věcnému zaměření monitorovacích
indikátorů



Doporučení

• Doporučení ke kontinuitě v programových oblastech
(jsou stále relevantní), a to zejména v oblasti domácího
násilí a násilí založeného na pohlaví, aby bylo dosaženo
synergických efektů z předchozích realizovaných projektů

• Doporučení k zajištění větší dostupnosti k oblasti služeb
osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným
násilím (bude předáno zástupcům Úřadu vlády)



Tematická evaluace program CZ12

Děkuji za pozornost.

miroslava.drahotova@rhdhv.com


