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Problém a zájem o jeho řešení
• Zvyšuje se rozsah sociálního (společensky prospěšného) sektoru:

• roste poptávka po řešení sociálních problémů
• rostou soukromé i veřejné výdaje na poskytované služby
• rozšiřuje se nabídka prospěšných služeb, aktivit i typu subjektů v neziskovém i
podnikovém sektoru

• Roste zájem o srovnatelné zjišťování a hodnocení nákladové efektivity
společensky prospěšných aktivit:

• jaký je reálný přínos prospěšných aktivit pro znevýhodněného klienta, komunitu,
společnost (jakého konkrétního, měřitelného přínosu bylo dosaženo)
• jaké jsou náklady dostupných řešení sociálních problémů ve srovnání s jejich přínosy

• Dostupné způsoby zjišťování a hodnocení jsou pouze individuální
(nesrovnatelné), nákladné (pro většinu subjektů nedosažitelné), zkreslené,
resp. omezené (znalostně, kapacitně, rozsahově)

Příjemce, podpora, cílová skupina, vstupy a
výstupy nástroje SIMPAKT
• Příjemce: Vysoká škola ekonomie a managementu, odborná realizace
Centrum inovačních studií VŠEM
• Podpora: OPZ – sociální inovace, tříletý projekt do 31/12/2021
• Cílová skupina: společensky prospěšné organizace, které pracují se
znevýhodněnými klienty (poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor,
společensky odpovědný podnikový sektor) – PRVOTNÍ UŽIVATELÉ
• Nástroj: datová platforma SIMPAKT (kombinuje sběr a analýzu dat)

• Vstupy: zapojené organizace sbírají (anonymizovaná) data podle jednotné metodiky a
přispívají tak do databáze dat využitelných pro analýzu
• Výstupy: analýza je prováděna na úrovni zapojené organizace pro její vnitřní potřebu
(prvotní uživatelé) a pro poskytovatele zdrojů na tyto služby, tvůrce politik,
regulátory (druhotní uživatelé)
• poznámka: údaje pro druhotné uživatele nejsou k dispozici na úrovni konkrétní organizace

Metodiky měření znevýhodnění vytvořené pro
SIMPAKT (s podrobnými dílčími ukazateli)
A) Průřezové charakteristiky
• Základní charakteristiky:
věk, pohlaví, dosažitelnost
(pro pomoc a zjišťování)
• Specifické znevýhodnění
• Předpoklady ke změně a
její udržení (dovednosti a
kompetence)

B) Materiální podmínky
• Chybějící nebo nevhodné
bydlení
• Chybějící nebo nevhodná
kvalita vzdělání, práce,
dostupnost zdrojů
(pracovních a
nepracovních) a
hospodaření (zadlužení)

C) Kvalita života
• Kvalita osobního života
(rodina, zdraví, pohoda)
• Kvalita společenského
života (sociální kapitál,
zapojení)
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Zapojení a přínos pro prvotní uživatele:
společensky prospěšné organizace/aktivity
• Prvotní uživatelé: organizace pracují se znevýhodněnými klienty s cílem
zmírnění/odstranění jejich znevýhodnění (nebo udržení maximálně dosažitelného stavu
řešení)
• Sběr dat: zjišťovány jsou charakteristiky stavu znevýhodnění klienta podle jednotné
metodiky, což umožňuje srovnatelnost v celé databázi, zjišťování se pravidelně opakují a
je vyhodnocováno dosažené zlepšení
• rozsah zjišťování si stanovuje samotná organizace (může být i zcela minimální, tj. jedno zjišťování
pro jednoho klienta v rozsahu 60 minut, 1 x za 6 měsíců), sběr dat je honorován, protože
poskytnutí dat zvyšuje hodnotu vytvářené databáze

• Efekt učení: identifikovány jsou příležitosti pro zlepšení ve srovnání s výsledky analýzy
celé databáze (zapojených organizací), podpořen je přenos (sdílení) lepších postupů
řešení – v čem je organizace lepší, v čem naopak zaostává a může se zlepšit
• Analýza: umožňuje porovnání přínosů dosaženého řešení s vynaloženými náklady na toto
řešení (nákladová efektivita) pro klienta, osoby blízké, komunitu, společnost, podnět a
zdůvodnění pro přesun zdrojů k lepším řešením

Přínos pro druhotné uživatele
• Druhotní uživatelé: subjekty, které jakkoli ovlivňují (finančně,
administrativně, kontrolně, koncepčně, politicky) obsah, rozsah, zdroje pro
nabídku a realizaci sociálně prospěšných aktivit organizací, které řeší nebo
zmírňují znevýhodnění klienta, případně osob jemu blízkých
• Sběr smysluplných dat: sběr dat v sociálním sektoru je kapacitně náročný
pro všechny zúčastněné, je třeba sbírat data smysluplná (pro kvalifikované
rozhodování) a validní (odpovídající skutečnosti)
• Analytické výstupy s vypovídací hodnotou: smysluplná data umožňují
analytické výstupy, které porovnávají náklady a přínosy různých způsobů
řešení nebo neřešení znevýhodnění
• Zlepšení rozdělení zdrojů: analýza nákladů a přínosů je podkladem pro
kvalifikované rozhodování o přesunu zdrojů k aktivitám s větším přínosem s
danými nebo nižšími náklady (a naopak)

Podpora, harmonogram, webináře
• Finanční podpora: Spolupráce je hrazena z prostředků projektu za poskytnuté
datové vstupy a/nebo expertizu. Rozsah spolupráce si určuje výhradně samotná
organizace zcela nezávazně a podle svých kapacit. Může ji zvyšovat či snižovat dle
potřeby.
• Harmonogram: V roce 2020 proběhne příprava testování v březnu-dubnu,
testování metodik v květnu-červnu, první kolo zjišťování od září do konce prosince
2020. Druhé kolo zjišťování probíhá cca do 6 měsíců po prvním kole u stejných
klientů, a t do poloviny roku 2021. Analytické výstupy jsou vytvářeny a
zpřístupňovány průběžně.
• Další krok: Zájemci o bližší informace si mohou domluvit termín nezávazné
individuální konzultace nebo webináře (30-60 minut), kde je představena
metodika projektu (co a jak je zjišťováno a jaké analytické výstupy jsou vytvářeny)
a podrobnosti zapojení pro různé formy spolupráce a typy organizací.
• SIMPAKT po skončení podpory OPZ: provoz bude zajištěn v rámci programu
společenské odpovědnosti příjemce na současné úrovni spolufinancování

Anna Kadeřábková – klíčový expert
Témata: inovace a sociální inovace
Kvalifikace: formální: Ing, PhD, Doc (národní
hospodářství/hospodářská politika)
Pozice: ředitelka Centra inovačních studií VŠEM
Aktivity: výzkum, analýza, evaluace, tvorba, supervize inovací
a jejich podpory v soukromém a veřejném sektoru
Řešený problém: chybějící objektivní mechanismus (pobídky)
pro vznik, rozvoj a prosazení inovací (nových a lepších řešení)
v sociálním (netržním) sektoru
Nástroj změny: podpora znalostně založeného
(kompetentního) rozhodování ve společensky prospěšném
sektoru, které je dostupné a nízkonákladové a přínosné pro
uživatele
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