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Problém: nákladová efektivita a udržitelnost řešení
sociálních znevýhodnění
• Zvyšuje se rozsah sociálního (společensky prospěšného) sektoru:

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

• Roste zájem o srovnatelné zjišťování a hodnocení nákladové efektivity a
udržitelnosti společensky prospěšných aktivit, a to zejména:

• jaký je reálný přínos prospěšných aktivit pro znevýhodněného klienta, komunitu, společnost
(jakého konkrétního, měřitelného přínosu může být a bylo dosaženo)
• jaké jsou náklady dostupných řešení sociálních problémů ve srovnání s jejich přínosy (sociální
nákladová efektivita)
• jak podpořit hlubokou, tedy udržitelnou sociální změnu (řešení problému) oproti mělkému
(dočasně působícímu) opatření

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

Smysluplné a štíhlé měření společenského
přínosu
• Většina organizací v sociálním sektoru (společensky prospěšných organizací) chápe význam
měření a hodnocení přínosu, který vytvářejí (nebo financují či jinak podporují nebo ovlivňují)
• Zásadní problém je, jak minimalizovat nároky tohoto měření a přitom dosáhnout co nejlepší
vypovídací schopnosti pro hodnocení a rozhodování (cílem je proto štíhlé měření přínosu)
• Podmínkou je sběr smysluplných dat a jejich analýza: tedy namísto vykazování množstevních
údajů přejít k analýze výkonnosti (nákladové efektivity) daného řešení sociálního problému (tedy
s jakými zdroji je dané řešení dosaženo a v jaké kvalitě) oproti alternativním způsobům
(srovnatelná výkonnost)

Množství

- množství získaných
zdrojů, grantů, darů
- počet klientů
- počet zaměstnanců
- počet schůzek, pohovorů
- počet konzultací
- počet školení, absolventů

Výkonnost

- % klientů s dosaženou
změnou
- % klientů s udrženou
změnou
- náklady na klienta s
dosaženou/udrženou
změnou (v Kč)

Srovnatelná
výkonnost
- dosažené řešení ve
srovnání s dostupnými
alternativami: nástroji,
organizacemi, …

- ušetřené zdroje díky
dosažené změně (v Kč)
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Cíl, struktura a použití prezentace

Objasnění základních pojmů
PLATFORMA, PŘÍNOS viz
následující snímek

• Cíl: Prezentace seznamuje s nástrojem SIMPAKT (sdílená datová platforma), který
slouží k měření a hodnocení společenského přínosu (přínosu společensky
prospěšných organizací) při řešení nebo zmírnění znevýhodnění klientů
• Struktura: Prezentace má tři základní části
A. Základní pojmy měření, hodnocení a analýzy společenského přínosu a jejich příklady
B1. Využití SIMPAKTu pro měření a hodnocení a způsoby zapojení uživatelů
B2. Příklady metodik měření společenského přínosu v SIMPAKTu

Doporučený
postup A, B2, B1

• Použití: Prezentace je zaslána uživatelům (zájemcům o seznámení s tématem) a je s
nimi dohodnut postup jejího využití a poskytnutí zpětné vazby
• Nejvhodnější formou je interaktivní (živá) komunikace k prezentaci (např. Skype, případně jiné
online prostředí) v dohodnutém termínu mezi expertem a uživatelem, a to souhrnná nebo
výběrová:

Vyžaduje
domluvu
termínu s
expertem

• Souhrnná: probrání celé prezentace s expertem on-line, včetně průběžné reakce na dotazy uživatele
• Výběrová: samostatné prostudování prezentace uživatelem off-line a následná on-line komunikace s expertem
k jednotlivým dotazům
• Kombinovaná: základní seznámení uživatele s obsahem off-line, poté probrání prezentace s expertem on-line,
případné soustředění na klíčové části pro uživatele
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SIMPAKT: co to je, k čemu a pro koho
• sdílená datová platforma slouží pro měření a hodnocení přínosu společensky prospěšných
organizací (= společenského přínosu): NÁSTROJ UČENÍ A ZMĚNY

Centrem měření a
hodnocení je klient,
spolu-tvůrcem
hodnoty SIMPAKTu
je zapojená
organizace

• společenský přínos je odstranění nebo zmírnění znevýhodnění, případně udržení dosaženého stavu
znevýhodněného klienta/uživatele, a to pro něho samého, osoby blízké, komunitu, společnost:
JAK PŘISPÍVÁME K ŘEŠENÍ PROBLÉMU KLIENTA

• datová platforma má dvojí obsah a roli: 1) shromažďuje (anonymizovaná) data od zapojených organizací
o charakteristikách znevýhodnění jejich klientů podle jednotné metodiky, 2) vytváří analytické výstupy z
těchto dat: KOMBINACE DATABÁZE A ANALÝZY
• sdílená platforma znamená, že zapojené organizace jsou poskytovateli dat pro databázi a zároveň uživateli analytických
výstupů vytvářených z těchto dat: zapojení organizace zvyšuje hodnotu datové platformy, organizace je tedy spolutvůrcem
této (sdílené) hodnoty – ČÍM VĚTŠÍ ZAPOJENÍ, TÍM VĚTŠÍ HODNOTA A PŘÍNOS PRO UŽIVATELE
• jednotná metodika umožňuje srovnatelnost dat podle zvolených hledisek, a tedy jejich další zpracování (hodnocení, analýzu)
pro potřeby uživatelů: MĚŘÍME STEJNÉ VĚCI STEJNĚ A TEDY SROVNATELNĚ

• organizace se mohou zapojit jako uživatelé prvotní (spolutvůrci databáze/poskytovatelé dat, pracují
přímo se znevýhodněnými klienty, uživatelé interních a anonymizovaných výstupů) nebo uživatelé
druhotní (uživatelé anonymizovaných výstupů, např. poskytovatelé zdrojů, tvůrci politik): RŮZNÉ
ZPŮSOBY, RŮZNÉ NÁROKY A RŮZNÉ UŽITKY ZAPOJENÍ
• organizace se může zapojit v rozsahu a obsahu, který zcela odpovídá jejím potřebám a možnostem, bez předchozích závazků
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A. Základní pojmy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

První část prezentace seznamuje se
základními pojmy: co je SIMPAKT jako
projekt a nástroj, jak je financován, jaký
problém a proč řeší, proč je tento problém
důležitý a měl by být řešen
Objasněny jsou dva základní odborné pojmy
nástroje SIMPAKTu , aby byly chápány všemi
uživateli stejným způsobem, protože souhrnně
vyjadřují problém a jeho řešení: hluboká sociální
změna, sociální nákladová efektivita

SIMPAKT: financování, příjemce, nástroj
Anna Kadeřábková: klíčový expert projektu
 Hluboká sociální změna: přetrvávající nové a lepší řešení
Motivace SIMPAKTu: problém a jeho důsledky
 Sociální nákladová efektivita: srovnatelnost alternativních řešení
Problém (ne)smysluplných dat pro rozhodování v sociálním sektoru
Příklady smysluplných dat
Uvedeny jsou příklady používání smysluplných
dat a analytických výstupů, které zlepšují kvalitu
rozhodování v sociálním sektoru: přinášejí tedy
Příklady analytických výstupů
přidanou znalostní hodnotu (oproti pouhému
administrativnímu výkaznictví)
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1. SIMPAKT: financování, příjemce, nástroj
• Financování: Podpora OPZ do 31/12/2021 (tříletý projekt), výstupem je: finančně
udržitelný (tedy nákladově minimalizovaný) nástroj datové platformy funkční i po
skončení podpory, který přináší užitek uživatelům, užitek je tím větší, čím je větší
zapojení uživatelů (vytvářena je sdílená hodnota)
• (Spolufinancujícím) příjemcem projektu je Vysoká škola ekonomie a managementu
(Praha), odborný realizátor Centrum inovačních studií VŠEM (realizace v celé ČR)
• Nástroj datová platforma: sběr (anonymizovaných) dat od zapojených organizací o
klientech (charakteristikách jejich znevýhodnění) a jejich analýza
• pro srovnání a hodnocení úspěšnosti (organizace, nástroje) při řešení znevýhodnění
klientů (zjišťujeme např. jaký je přínos organizace pro klienty, v čem je možné tento
přínos zlepšit oproti ostatním) ve vztahu k vynaloženým zdrojům
• vztah mezi přínosem řešení problému (ČITATEL) a vynaloženými zdroji (JMENOVATEL)
umožňuje vyjádření sociální nákladové efektivity (objasnění pojmu viz snímek)
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2. Anna Kadeřábková
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
Problém: chybějící objektivní mechanismus (pobídky)
pro vznik, rozvoj a prosazení inovací (nových a lepších
řešení) v sociálním (netržním) sektoru
Nástroj změny: podpora znalostně založeného
rozhodování ve společensky prospěšném sektoru,
které je dostupné a nízkonákladové

Podpora hluboké
sociální změny
Viz další
snímek
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3.  TRIÁDA HLUBOKÉ SOCIÁLNÍ ZMĚNY:
MOTIVACE + KAPACITY + PŘÍLEŽITOSTI
Pojem k zapamatování: žádoucí
je změna hluboká, její přínos
přetrvává i po skončení
intervence. Opakem je mělká
změna pouze s dočasným
efektem. Bohužel většina
projektů v sociální oblasti
dosahuje pouze mělké změny a
intervenci je třeba opakovat.

Vnitřní motivace

Rozvoj kapacit

Zmocňující
příležitosti

Společenský přínos,
řešení problému hluboké
změny: dlouhodobé,
zvnitřněné pro klienta i
organizaci, další podpora
není potřeba nebo je
pouze udržující
(omezená)

• Dosažení hluboké sociální změny vyžaduje současné splnění podmínek na úrovni organizace, projektu, klienta:
1) vnitřní motivace (organizace/klient chce změnu a věří v její dosažení)
2) odpovídající kapacity (organizace/klient má využitelné znalosti, zdroje pro změnu, resp. o ně aktivně usiluje: učící
se organizace/klient)
3) vnitřní příležitosti (k dispozici je dostupný pozitivní příklad v okolí, sociální kapitál, organizace/klient může ovlivnit
podmínky dosažení změny – zmocnění, sdílení/zapojení)
Mělká sociální změna se obvykle omezuje pouze na kapacity, které ale nejsou dostatečné k provedení a udržení změny, motivace ke změně je
pouze vnější. Vyžadována je proto soustavná (opakovaná) podpora, která ale pouze udržuje dosažený stav mělkého řešení. Mělká změna může být
rychle dosažena, je ale pouze přechodná. Má význam např. v krizových situacích (uspokojení základních, naléhavých potřeb).
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4. Motivace SIMPAKTu: problém a jeho
důsledky
• Problém: obtížnost měření (společenského) přínosu, který je nehmotný,
resp. nevyjádřitelný ve srovnatelných jednotkách (peněžních) – chybějící
smysluplná data, naopak rostoucí zátěž vykazování dat bez analytického
využití pro jejich poskytovatele i příjemce dat (chybějící přínos pro učení,
plánování a rozhodování)
• Důsledek 1: chybějící srovnatelnost vytvářeného přínosu mezi
organizacemi, nástroji/projekty, klienty z hlediska obsahu (co a jak je
zlepšeno) a z hlediska vynaložených zdrojů (jak je dosažený přínos
nákladný)
• Důsledek 2: chybějící objektivizované podklady pro hodnocení a
rozhodování o lepším využití vynakládaných zdrojů, účinnějších nástrojích
řešení (chybějící motivace k přesunu kapacit/zavedení inovace k dosažení
vyšší kvality)
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5.  Nákladová efektivita

Pojem k zapamatování:
Sociální nákladová efektivita = s jakými náklady je dosaženo
výsledku, tj. řešení nebo zmírnění problému, a jakou hodnotu
má toto řešení. Centrem pozornosti je řešení, hodnocen a
plánován je měřitelný a prokazatelný VÝSLEDEK

Význam pro poskytovatele zdrojů a politiky, pro
(progresivní) prospěšné organizace, pro veřejnost:
• jak organizace dosahuje řešení (výsledky, „čitatel“)
s vytvořenými výstupy a jaké jsou náklady tohoto
řešení („jmenovatel“)
• zdroje jsou omezené a vždy mají alternativní
využití, rozhodování musí být vztaženo k
výsledkům
Problém současného stavu:
• rozhodování založeno na potřebách definovaných
příjemci zdrojů (poskytovateli služeb) a na jejich
vyjednávací pozici vůči poskytovatelům zdrojů
• datové výkaznictví soustředěno na zdroje, vstupy,
aktivity, v menší míře výstupy, a to především
množstevní, ve velkém detailu, ale bez vypovídací
hodnoty, resp. využitelnosti pro analýzu efektivity
a rozhodování
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6A. Smysluplná data: způsoby vyjádření
vytvořené hodnoty za vynaložené zdroje
Vytvořenou
hodnotu
(prospěšnost) je
možno vyjadřovat a
prezentovat různými
způsoby (viz
příklady 1-11).
Kvalifikované
rozhodování o
nejlepším možném
způsobu řešení
problému a
vynaložených
zdrojích vyžaduje
porovnání
společenských
nákladů a užitků.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Smysluplnost zjišťovaných dat má
zásadní význam: dostáváme to, co
měříme (vykazujeme) – pokud
vyžadujeme vykazování zbytečných až
zavádějících dat, získáváme zbytečné
až škodlivé výstupy (vytváříme
zvrácené pobídky)

Pomohli jsme (10) lidem bez domova – AKTIVITA A JEJÍ ROZSAH
Pomohli jsme 10 lidem bez domova loni, 15 lidem letos: vývoj ROZSAHU AKTIVITY v čase
Zajistili jsme 10 lidem bez domova (odpovídající) bydlení: ROZSAH (A KVALITA) VÝSTUPU
8 lidí z 10, kterým jsme zajistili bydlení, si ho udrželo (6 měsíců, 12 měsíců): VÝSLEDEK
+ 60 % klientů, kterým jsme zajistili bydlení, získalo práci, 40 % si ji udrželo: VYVOLANÝ VÝSLEDEK
+ 50 % klientů, kterým jsme zajistili bydlení, získalo práci a udrželo si ji v důsledku naší podpory:
PROKÁZANÝ IMPAKT
7) + oproti 50 %, resp. 30 % v průměru (ČR, region, lokalita): SROVNATELNOST VÝSLEDKU, IMPAKTU
8) Vynaložili jsme 10 mil., 5000 člověkohodin, máme 20 zaměstnanců: NÁROČNOST NA ZDROJE A
VSTUPY (HOSPODÁRNOST)
9) Vynaložili jsme 1 mil. na podpořenou osobu/aktivitu: EFEKTIVNOST
10) Vynaložili jsme 0,5 mil. na získání a udržení bydlení pro osobu bez domova: NÁKLADOVÁ
EFEKTIVITA
11) + Udržení práce stojí 0,5 mil. ročně na podporořenou osobu bez domova, přináší 1,1 mil.:
ANALÝZA SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ A UŽITKŮ

Pokud nemáme k dispozici objektivní měřítko vytvořené hodnoty (dosaženého řešení znevýhodnění), musíme usilovat o co její nejlepší přiblížení. Každé
zlepšení naší znalosti o přínosu (nebo naopak nedostatečnosti) daného řešení ve vztahu k vynaloženým nákladům (zdrojům, vstupům, aktivitám, výstupům)
představuje předpoklad posunu k pozitivní změně (díky efektu učení). Od administrativního vykazování dat potřebujeme přejít k systému smysluplného
sběru a využití dat pro analýzu sociální nákladové efektivity řešení sociálního problému (znevýhodnění) klienta a o ni opřít rozhodování o rozdělování zdrojů
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mezi tvůrce a poskytovatele, kteří nabídnou prokazatelně nejlepší řešení. Tím zároveň vytváříme pobídky pro soustavné zlepšování nabízených řešení.

6B. Problém (ne)smysluplnosti datové
zátěže v sociálním sektoru

Datová/vykazovací
zátěž se soustavně
zvyšuje bez zjevné
využitelnosti pro
zúčastněné

• Problémem není nedostatek dat, ale nedostatek smysluplných dat, tj.
využitelných pro kvalifikované rozhodování
• Presumpce viny: Poskytovatelé zdrojů (a obecně regulátoři) předpokládají, že
příjemci budou zdroje zneužívat a snaží se rozšiřováním vykazovací
Poskytovatelé i
povinnosti tomuto zneužívání bránit
příjemci dat
• Dodržování vykazovací povinnosti nicméně nemá vypovídací hodnotu o
zpochybňují jejich
vhodnosti (přínosu) využití poskytovaných zdrojů pro řešení problému
validitu
(znevýhodnění), ale pouze o kvalitě samotné vykazovací povinnosti vůči
požadavkům regulátora (bez vazby na smysluplnost těchto požadavků)
Velmi podrobně jsou
• Charakter vykazovaných dat pro poskytovatele zdrojů ani neumožňuje jejich
vykazovány údaje, které
využití pro analýzu sociální nákladové efektivity, a tedy ani pro podporu
jsou pro hodnocení
kvalifikovaného rozhodování o alokaci zdrojů na prospěšné služby
přínosu nepodstatné či
dokonce zavádějící
• Vlastní (dílčí) analýzy provádějí některé organizace (příjemci zdrojů) pouze
pro vnitřní potřebu s omezenou vypovídací hodnotou a obtížně
Využitelnost a
prokazatelnou objektivizací (vůči vnějším subjektům)
vypovídací hodnota
interních analýz/
hodnocení je nutně
omezená
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7. Příklady: Smysluplná data
• Uvedený příklad Datové laboratoře (Data Lab) Ministerstva spravedlnosti (MSUK) Velké Británie
byl bezprostředním inspirátorem SIMPAKTu
• MSUK spravuje databázi všech osob, které prošly výkonem trestu odnětí svobody (v ČR tato
databáze spadá pod Generální ředitelství Vězeňské služby)
• Jakákoli organizace, která pracuje s touto cílovou skupinou může zaslat MSUK údaje o účastnících
svých projektů/programů
• MSUK bezplatně vyhodnotí a publikuje srovnání úspěšnosti účastníků daného programu dané
organizace s hodnotami získanými z databáze celé CS – konkrétně srovnává míry recidivy
• Organizace tak získá velmi reprezentativní údaj o tom, nakolik jsou účastníci jejího
projektu/programu úspěšnější nebo méně úspěšní oproti souhrnným výsledkům
• MSUK naopak získává informace o úspěšnosti používaných programů a nástrojů při práci s danou
cílovou skupinou
• Podrobné údaje o použité metodice jsou k dispozici na uvedeném online odkazu Datové
laboratoře, analytické výsledky jsou publikovány v průměru každý měsíc
• Nevýhodou Datové laboratoře pro zapojené organizace je podmínka, že výsledky hodnocení
úspěšnosti jejich projektů jsou zveřejněny – což organizace odrazuje a následně také oslabuje
efekt učení pro obě strany (SIMPAKT tento nedostatek řeší anonymizací výstupů na úrovni
organizací)
14

Data Lab Ministerstvo
spravedlnosti UK

https://www.gov.uk/government/publicati
ons/justice-data-lab

Informace o Datové laboratoři
MSUK, používané metodice,
požadavcích (formou šablon) na
poskytovaná data o účastnících
projektů zapojené organizace

Výsledné analytické zprávy
zapojených organizací
(příklad viz další snímek),
publikované na stránkách
Datové laboratoře

https://www.gov.uk/government/collections
/justice-data-lab-pilot-statistics
15

Příklady výstupů vytvořené pro zapojené organizace: míry
recidivy jejich klientů oproti referenční skupině databáze MSUK
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Centra What Works UK

Seznam Center a
pokryté agendy

https://www.gov.uk/guidance/what-works-network#the-whatworks-network

• Příklad Center What works (co funguje) z Velké Británie,
jde o nástroj znalostní platformy
• Centra pro jednotlivé sociální problematiky (agendy)
provádějí (vedle další odborné činnosti) vyhodnocení
prokázané funkčnosti používaných nástrojů řešení
(meta-analýzy)
• Jde o prokazatelnou funkčnost nástroje, nikoli pouze o
tzv. dobrou praxi
• Uvedena je rovněž míra prokazatelnosti této funkčnosti
• Počet agend (policy area) se postupně rozšiřuje, agendy
jsou tematické případně i regionálně specifické
• Cílem je odlišit nástroje, které jsou pro řešení daného
sociálního problému (znevýhodnění) prokazatelně
nejvhodnější a přesunout na ně poskytovanou podporu
od nástrojů, jejichž přínos je menší nebo nedostatečný
• Centra vedle samotných analýz funkčnosti nástrojů
provádějí rovněž osvětu a poradenství pro jejich
realizátory, tvůrce politik, poskytovatele zdrojů
• Jde o ideální propojení analytické práce (co funguje při
řešení daného problému) a návodu na funkční řešení
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8. Příklady: Analýza (sociální) nákladové
efektivity
• Uvedeno je několik příkladů analýzy (sociální) nákladové efektivity, kdy jsou
vyjádřeny přínosy (užitky) daného řešení vybraného sociálního problému
(znevýhodnění) a náklady tohoto řešení, resp. náklady jeho neřešení
• U každého příkladu jsou pro možnost podrobnějšího seznámení uvedeny
online odkazy
• V platformě SIMPAKT budou využity (v zahraničí) již dostupné postupy
vyjádření sociální nákladové efektivity, s případnou úpravou dle potřeb
lokálních uživatelů
• Důraz je kladen na využití již dostupných přístupů, protože příčiny
sociálních problémů, datové nároky na jejich analýzu a dostupné analytické
postupy jsou známé
• SIMPAKT navazuje na mezinárodní výzkumný projekt SIMPACT, který se těmito
přístupy zabýval a kterého se CIS VŠEM účastnil. Tyto přístupy a navazující zdroje
SIMPAKT dále sleduje, aktualizuje a dle potřeby rozvíjí.
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https://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost

Nákladová efektivita
intervence
• Příklad výstupů (analýz užitků a nákladů CB)
Státního ústavu pro veřejnou politiku ve
Washingtonu (nejstarší znalostní organizace tohoto
typu)
• Pro danou sociální agendu (cílovou skupinu) jsou
pro každý nástroj/program vyjádřeny celkové
užitky, užitky pro daňového poplatníka a ostatní
užitky (modře), náklady (červeně) a rozdíl mezi
užitky a náklady (zeleně nebo červeně), poměr
nákladů a užitků a pravděpodobnost přebytku
užitků nad náklady
•

Pro každou analýzu CB je k dispozici podrobná technická
zpráva, která vyjádřené užitky a náklady zdůvodňuje
(objasňuje)

• CB analýza je vyžadována při schvalování podpory
pro daný projekt/program, podpora je ukončena
(snížena) pokud je bilance užitků a nákladů záporná
a naopak
• Analýza nákladů a užitků je tedy nejen nástrojem
pro efektivní rozdělování zdrojů, ale také pro
změnu ve prospěch lepších řešení
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Společenské náklady a přínosy (ne)řešení
problému
• Analýza společenských nákladů zadlužení na základě
údajů organizace, která se dlouhodobě věnuje
(komplexnímu) dluhovému poradenství
• Náklady zadlužení jsou vyčísleny na základě typových
klientů a souhrnně vyjádřeny podle podílu daného
typu klientů na celkovém počtu klientů organizace
• Analýza nákladů je komplexní a zahrnuje všechny
důsledky problémového zadlužení pro samotného
klienta a pro jeho okolí:

• rozpad rodiny, riziko odebrání dětí, ztráta bydlení, přesun
do institucionální péče, snížená
produktivita/nezaměstnanost, zhoršené duševní zdraví,
zhoršená kvalita vzdělání a zaměstnání, kriminalita z nouze

• Analogicky jsou vyjádřeny přínosy řešení
problémového zadlužení
• K dispozici je podrobná technická zpráva s objasněním
metodiky pro odbornou veřejnost a také názorné
stručné shrnutí pro vnější prezentaci pro popularizaci
výstupů
https://www.stepchange.org/Portals/0/documents/media/re
ports/8_billion_challenge.pdf

Přehledné a datově podložené vyjádření společenských
nákladů (neřešeného) problému podporuje osvětu a advocacy
klientů i tvůrců politik, širší veřejnosti
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• Skandia model měří efektivitu
(kvalitu) a efektivnost (co
nejvčasnějších) preventivních
sociálních opatření, slouží pro
plánování, controlling, hodnocení
sociálních projektů/programů, včetně
rozhodování mezi možnými řešeními
(určení zdrojů)
• Zahrnuje výzkum, metodiky a
vzdělávací aktivity, které zavádějí,
resp. zvyšují inovační kapacity
sociálního sektoru ve skandinávských
zemích

Náklady
znevýhodnění a
investice do
prevence

Náklady na různě závažné
znevýhodněné cílové skupiny (od
nemocných a nezaměstnaných po
drogově závislé) pro různé aktéry,
kteří se podílejí na řešení (soudní
systém, města/okresy, pojišťovna,
úřad práce) absolutně a v %
21

Analytické otázky pro politická rozhodování
Zdůvodňují dnešní náklady na prevenci budoucí výdaje na
řešení sociálního vyloučení:
- Jaké jsou náklady na 10 těžce drogově závislých lidí v naší
komunitě?
- Jaký je ekonomický přínos přesunu 50 nezaměstnaných
osob ze sociálních dávek do zaměstnanosti?

Celoživotní náklady na sociální vyloučení bez intervence:
náprava škod, sociální dávky, ztráta produkční hodnoty
(neodvedené daně, pojištění)

Celoživotní efekty
intervence provedené v 15
letech: náklady se ve věku
27 let překlápějí v přínosy

• Skandia model vyčísluje (kumulované a
diskontované) náklady a přínosy sociálního
řešení (opatření), resp. jeho absence, pro
daný typ znevýhodnění v celoživotním
průřezu (do konce produktivního věku)
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B. SIMPAKT: OBSAH

Podle zájmu uživatele prezentace je možno se
podrobněji seznámit s technickými charakteristikami
SIMPAKTu (B1) nebo přejít přes vložený odkaz přímo na
příklady samotných metodik měření znevýhodnění (B2)
a poté se vrátit k části B1

B1. Datová platforma SIMPAKT
- Jak díky SIMPAKTu měřit, analyzovat a srovnávat společenský přínos
- Zapojení do SIMPAKTu a možnosti podpory, doplnění vlastní poptávky
B2. Metodiky měření
- Příčiny znevýhodnění a vhodnost jeho řešení: co funguje
- Typy znevýhodnění a jeho kontext: bydlení, práce, rodina, zdraví,
zadlužení, …
- Závažnost/hloubka znevýhodnění: do jaké podrobnosti se ponořit
- Cesta a hloubka změny: jak měřit postupné kroky řešení a jeho
udržitelnost
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B1. Datová platforma SIMPAKT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tato část se podrobněji věnuje technickým
a organizačním charakteristikám SIMPAKTu,
zejména přínosu pro různé druhy uživatelů,
postupů při sběru a analýze dat, včetně
datových vstupů a analytických výstupů

SIMPAKT se zaměřuje na prvotní
Přínos zapojení do SIMPAKTu pro uživatele
uživatele, které podporuje přímo.
Souběžně ale osvětově pracuje s
Přínos pro prvotní uživatele: prospěšné organizace osvícenými druhotnými uživateli k
získání jejich podpory pro využití
výstupů SIMPAKTu v jejich praxi
Sběr a analýza dat
SIMPAKT klade velký důraz na efekt učení, což konkrétně znamená, že i sebemenší rozsah
 Efekt učení
zapojení má pro učící se a motivovanou organizaci přínos pro zlepšení – záleží především na
předpokladech pro hlubokou sociální změnu, jak významný tento přínos bude
Druhotní uživatelé
Datové vstupy: základní nároky
Analytické výstupy: hlavní typy
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1. Přínos zapojení do SIMPAKTu
• Prvotní uživatelé: organizace, které přímo pracují se znevýhodněnými
klienty, které zajímá:

– jaký je měřitelný přínos aktivit/výstupů pro jejich klienty a osoby jim blízké,
pro komunitu, společnost?
– je tento přínos srovnatelný (horší, lepší) v čase, oproti ostatním?
– jak tento přínos mohou zlepšit a jak mohou toto zlepšení hodnotit?
– jak tento přínos mohou přesvědčivě prezentovat, zdůvodnit, „prodat“ dovnitř
a navenek?

• Druhotní uživatelé: aktéři, kteří financují, stanovují pravidla, řídí,
zastřešují, zkoumají či jakkoli jinak ovlivňují prvotní uživatele

– jak použít znalosti o měřitelném přínosu prospěšných organizací (projektů)
při zdůvodnění lepšího rozdělování zdrojů, změně politik/pravidel/pobídek při
řešení sociálních znevýhodnění (dosažení jeho vyšší efektivnosti/efektivity)
25

2. Prvotní uživatelé: prospěšné organizace
• Cílovou skupinou SIMPAKTu jsou prvotní uživatelé, tj. jakékoli
organizace, které pracují s neanonymními sociálně znevýhodněnými
klienty
• Organizace sbírají o klientech data podle jednotné metodiky
vytvořené v SIMPAKTu a vkládají je v anonymizované podobě do
online platformy – ta je zpracovává do analytických výstupů podle
zadání (potřeb) organizace
• Organizace si stanovují, v jakém rozsahu budou data sbírat, tj. jaké
ukazatele a pro kolik klientů
• Čím podrobnější/rozsáhlejší je rozsah sběru, tím hlubší/
reprezentativnější jsou analytické výstupy a jejich využitelnost uvnitř i
navenek organizace
26

3. Sběr a analýza dat
• Slouží k měření přínosu organizace (nástroje) po řešení/zlepšení
znevýhodnění klienta: jak se změnily charakteristiky znevýhodnění oproti
výchozímu stavu (měření se opakuje u stejného klienta ve stanovených
intervalech, obvykle půlročních, možný interval 3-12 měsíců)
• Organizace zjišťuje ukazatele průřezové (základní typy znevýhodnění) a
specifické (podrobnosti daného typu znevýhodnění) podle jednotné
metodiky SIMPAKTu (jednotná metodika umožňuje srovnatelnost), dále viz
část B2
• Přínos ve vztahu k vynaloženým zdrojům: s jakými náklady je dosaženo
zlepšení charakteristik znevýhodnění (nákladová efektivita)
- Organizace uvádí údaje o vynaložených zdrojích na dosažení daného přínosu
* Organizace může konzultovat využitelnost již dostupných nebo modifikovaných dat
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4. Efekt učení
• Organizace sbírají data jednotně a organizovaně, což umožňuje jejich
srovnatelnost: učí se, co je vhodné (možné) zjišťovat o charakteristikách klienta a
jak je to významné pro hodnocení účinku prováděných opatření
• Mohou provádět sběr v rozsahu, který je pro ně zvládnutelný, tj. s přijatelnou
zátěží, kterou si mohou přizpůsobovat: učí se efektivně pracovat s daty
• Učí se systematicky sledovat vývoj znevýhodnění klientů a získávat zpětnou vazbu
dovnitř organizace a (v případě zájmu) výsledky používat k vnější prezentaci:
získávají povzbuzení k rozvoji úspěšných postupů, podnět ke změně neúspěšných
• Měření zahrnuje všechny základní typy znevýhodnění, a to ve vztahu k
prováděným opatřením (nástrojům) a vynakládaným zdrojům – organizace může
porovnávat efektivitu svých postupů při řešení znevýhodnění: učí se, jak ji
zjišťovat a jak zjištění používat při nastavení cesty změny
• Analytické výstupy umožňují a podporují mezisektorovou komunikaci a spolupráci
při řešení komplexních problémů, vyhodnocení role dílčích aktérů/sektorů při
řešení (převádějí používané informace/argumentace na společné jednotky)
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5. Druhotní uživatelé
• Subjekty, které jakýmkoli způsobem ovlivňují rozhodování v oblasti
působení prospěšných organizací, resp. řešení znevýhodnění klientů
• Výstupy SIMPAKTu jsou jim k dispozici v anonymizované podobě (při
zachování pravidla neidentifikovatelnosti konkrétní organizace)
• Doplňujícím cílem SIMPAKTu je osvěta druhotných uživatelů a (v případě
zájmu) podpora či spolupráce při využití jeho výstupů pro lepší rozdělení
zdrojů prostřednictvím systémových inovací – inovační druhotní uživatelé
• Inovační druhotní uživatelé mohou (nepřímo/přímo) motivovat prospěšné
organizace k zapojení do SIMPAKTu a využití jeho efektů učení: *možno
konzultovat způsoby (experimentálního) zapojení, konzultace s kandidáty
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6. Datové vstupy
• Datové vstupy jsou získávány o klientech od prvotních uživatelů za finanční
úhradu nákladů na sběr (na základě faktury za služby)
• Datové vstupy o klientech jsou poskytovány v anonymizované podobě
(osobní údaje si eviduje samotná organizace a přiřazuje pod kódovým
označením), *ideálně by byl využíván identifikátor klienta v celém životním
cyklu/sociálním systému
• Datové vstupy jsou získávány rovněž z vnějších zdrojů (databází) v rámci
výzkumných aktivit SIMPAKTu a díky spolupráci s dalšími znalostními
pracovišti
• Datové vstupy jsou v platformě využity pro analytické výstupy dle
dostupných (zahraničních) metodik a dle (nákladových) možností a potřeby
zapojených organizací
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7. Analytické výstupy
• Analytické výstupy zahrnují základní zjištění vytvořené hodnoty pro klienta,
tedy přínosu vyjádřeného zlepšením jeho znevýhodnění, případně pro
osoby blízké, komunitu, společnost
• Zlepšení může být sledováno v detailu pro konkrétní typ znevýhodnění
(např. zadlužení) a dále v průřezu všech typů znevýhodnění na základní
úrovni (souhrnně pracovně označován jako kvalita života/well-being v
metodice OECD, viz snímek)
• Přínos při řešení znevýhodnění je možno dále porovnávat s vynaloženými
náklady, resp. s přínosy a náklady alternativních způsobů řešení
znevýhodnění
• Přínosy je možno vyjadřovat k danému období měření (řešení již
existujícího problému) nebo v dlouhodobé projekci při vyjádření přínosu
prevence (zabránění problému)
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B2. Metodiky měření
• Uvedeny jsou příklady metodik, které SIMPAKT vytváří pro měření
znevýhodnění klientů, a podle kterých zapojené organizace budou sbírat
data
• První část objasňuje, z jakých východisek (přístupů a základních konceptů)
jsou metodiky vytvářeny: důraz je kladen na komplexní přístup k měření
znevýhodnění – rozsah sledovaných faktorů a vývoj v čase
• Druhá část uvádí základní přehled měřených typů (oblastí) znevýhodnění –
vodorovný záběr (např. bydlení, zadlužení, zdraví, rodina, zaměstnání, …)
• Třetí část uvádí příklad podrobného měření vybraného typu znevýhodnění
(konkrétně nevhodného bydlení) – svislý směr
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1. Měření znevýhodnění a změny: komplexnost
faktorů a projevů znevýhodnění a vývoj v čase
• Kvalita života: soubor základních charakteristik dosaženého stavu a předpokladů
pro udržení nebo zlepšení (typy kapitálu: ekonomický, lidský, sociální), vychází z
pojetí OECD (wellbeing)
• Mapa znevýhodnění: podrobná identifikace faktorů znevýhodnění konkrétního
klienta, a to na úrovni individuální, blízkého okolí, komunity, společnosti (lineární
přístup)
• Faktory znevýhodnění: identifikace vztahů mezi různými faktory znevýhodnění,
směru a síly těchto vztahů (přístup systémové dynamiky)
• Životní cyklus znevýhodnění: vývoj znevýhodnění v jednotlivých životních etapách
od prenatálního období do stáří
• Cesta změny: identifikace postupných kroků řešení znevýhodnění k zaznamenání
dosaženého (dílčího) posunu pro zpětnou vazbu klientovi a jeho podpoře (cesta
změny)
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Příklad komplexního pojetí
měření znevýhodnění a
jeho řešení: Outcomes Star
(hvězda výsledků)

Motivace a
odpovědnost
Nepáchání trestné
činnosti

Životní kompetence

Hospodaření se
zdroji

Vhodné bydlení

• Pro klienta v dané problémové sociální situaci (např.
bezdomovectví, viz obrázek) jsou vytvářeny soubory dílčích
hledisek (problémů) znevýhodnění (vyjádřeny jako
Smysluplné využití
jednotlivé paprsky hvězdy)
času
• SIMPAKT převzal ideu dílčích hledisek znevýhodnění,
ale neváže je na konkrétní sociální situaci klienta (tedy
přístup odlišení cílových skupin), protože v praxi se
hlediska znevýhodnění u různých klientů opakují
Emoční a duševní
• Pro každé hledisko znevýhodnění jsou identifikovány kroky
(stupně) postupu řešení od 1 (klient si nepřipouští změnu a
odmítá pomoc) do 10 (je schopen řešit problém
samostatně, bez institucionální podpory)
• SIMPAKT ve své metodice aplikuje a rozvíjí ideu
postupných kroků řešení (cesty změny), protože se
osvědčil jako názorný způsob záznamu průběžné
zpětné vazby pro klienta i pracovníka

Sociální sítě a
vztahy

Zbavení se závislostí

zdraví

Fyzické zdraví

https://inform.force.com/resource/
1466582107000/StarGuid
eHomelessness
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Mapa kvality života OECD
http://www.oecdbe
tterlifeindex.org/#/
11111111111

•

Mapa kvality života vytvořená OECD zahrnuje základní charakteristiky
považované za významné pro spokojený život (wellbeing)
•
•

•

Údaje jsou k dispozici pro členské země, je tedy možné i mezinárodní srovnání a
názorná (a interaktivní) vizualizace na webu OECD, viz snímek výsledků pro ČR,
Metodiku OECD použil také Úřad vlády ČR pro návrh ukazatelů měření kvality
života

SIMPAKT využil přístup odlišení jednotlivých faktorů do skupin podle významu
pro udržení a rozvoj kvality života v kombinaci s různými typy tzv. kapitálů
(ekonomický, lidský, sociální)
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Příklad: Komplexní pojetí znevýhodnění a jeho
dopadů znevýhodnění
• Vizualizace různorodých dopadů
znevýhodnění (postižení) klienta pro jeho
osobní charakteristiky (bydlení, zdraví,
pracovní uplatnění, sociální zapojení, …), pro
osoby blízké (rodinní příslušníci), pro
komunitu a pro společnost
• Identifikace souboru dopadů umožňuje
vyčíslení souvisejících nákladů řešení, resp.
jejich odvrácení díky prevenci
• Vizualizace slouží ke znázornění
komplexnosti dopadů znevýhodnění a k
identifikaci komplexnosti odpovídajícího
řešení
36

Faktory
znevýhodnění:
kognitivní mapa a
systémová
dynamika

Příklad identifikace
faktorů znevýhodnění
pomocí nástroje
kognitivní mapy.
Jednotlivé faktory jsou
vzájemně propojeny a je
stanoven směr jejich
působení (+1,-1) a vliv
na znevýhodnění
(stupeň, blízkost)
(systémová dynamika).

https://bmcmedinformd
ecismak.biomedcentral.c
om/articles/10.1186/147
2-6947-13-94

Analogicky mapa slouží i pro
identifikaci priorit postupu
řešení znevýhodnění: významu
kroků a jejich návaznosti.
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Faktory
znevýhodnění:
životní cyklus
• Znevýhodnění je
identifikováno nejen v
daném čase (včetně jeho
stávajícího kontextu), ale
také jako výsledek
předchozího vývoje
(vývojový kontext)
• Životní cyklus
znevýhodnění rovněž
zdůrazňuje význam rané a
návazné práce se
znevýhodněným klientem,
včetně důrazu na
preventivní opatření (resp.
problém jejich nedostatku)
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Cestu změny
vyjadřujeme postupem
od výchozího stavu
(odmítání problému i
pomoci) k žádoucímu
konečnému výsledku
(samostatnému řešení
problému): 1-5

Měření přínosu řešení
znevýhodnění je obtížné,
protože vyžaduje čas (v
průměru 3-5 let). Proto je
vhodné hodnotit dílčí kroky k
řešení na tzv. cestě změny.

Cesta změny: fáze dosažení řešení

Každý krok (posun) 1-10 má konkrétní
kvalitativní charakteristiky, a to podle vývoje
přístupu k problému, využívání pomoci, víry
ve schopnost problém řešit, učení se
zvládání problému až do fáze schopnosti
řešit problém bez institucionální podpory.
Klient se může na cestě změny vracet zpátky,
některé kroky zaberou více úsilí a času.
Sebemenší posun a jeho hodnocení má však
39
význam pro klienta i pracovníka.

2. Měření znevýhodnění v metodice SIMPAKT
Výchozí charakteristiky: věk, pohlaví, dosažitelnost
Bydlení
Vzdělání
Produktivní uplatnění
Zdroje (pracovní, nepracovní, majetkové),
hospodaření, zadlužení
• Rodina, rodinné vztahy, vztahy s osobami blízkými
• Zdraví, osobní pohoda, zapojení do komunity,
specifické znevýhodnění
• Osobnostní charakteristiky
•
•
•
•
•

Uvedeny jsou základní
oblasti (typy)
znevýhodnění klienta,
které jsou v SIMPAKTu
zjišťovány a vkládány do
databáze podle
jednotné metodiky. Dle
potřeby mohou být
zahrnuty i další oblasti
(typy).

40

Tematický záběr SIMPAKTu (vodorovný): typy a
oblasti zjišťování podle členění kvality života (viz
metodika OECD)
A) Průřezové charakteristiky
• Základní (výchozí)
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
(produktivní uplatnění),
dostupnost zdrojů
(pracovních a
nepracovních) a
hospodaření (zadlužení)

C) Kvalita života (výsledná)
• Kvalita osobního života
(rodina, zdraví, pohoda)
• Kvalita společenského
života (sociální kapitál,
zapojení)
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Příklady základní úrovně zjišťování pro
vybrané typy (oblasti)
• Uvedeny jsou příklady zjišťování pro: výchozí charakteristiky, kvalitu
vzdělání, produktivní uplatnění
• Uvedeny jsou základní ukazatele pro vybraný typ znevýhodnění, které
zahrnují objektivní i subjektivní vyjádření (vnímání)
• U každého ukazatele je uveden konkrétní obsah zjišťování, nabídka
možných odpovědí s vysvětlením obsahu a významu jednotlivých
variant
• Cílem je, aby tazatelé a klienti rozuměli otázkám i nabízeným
odpovědím co nejpodobněji, tedy aby odpovědi byly co nejvíce
srovnatelné
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Výchozí
charakteristiky
Jaké základní charakteristiky v
dané oblasti znevýhodnění
zjišťujeme

Podle jakých hledisek tyto
základní charakteristiky
hodnotíme

Jaký je obsah jednotlivých
variant odpovědí, ze kterých
vybíráme

43

Vzdělání

44

Produktivní
uplatnění
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3. Příklad znevýhodnění: Bydlení
• Složky daného znevýhodnění a jeho řešení
• Základní úroveň – horizontální
• Podrobné členění – vertikální
• Cesta změny: fáze řešení problému
• Faktory hluboké změny: motivace, kapacity,
příležitosti

Pro daný typ znevýhodnění (např.
bydlení) můžeme zjišťovat
podrobnější charakteristiky
znevýhodnění a jeho řešení
(vertikální členění). Podrobnější
zjišťování má význam pro
organizace, které se zaměřují na
daný typ znevýhodnění, resp.
jeho řešení a potřebují ho tedy
podrobněji analyzovat a sledovat
jeho vývoj v čase. Záleží na
organizaci, do jaké hloubky
podrobnosti při zjišťování chce jít
u jakých klientů. Čím podrobnější
je zjišťování, tím podrobnější jsou
analytické výstupy. Metodika
obsahuje největší míru
podrobnosti, která je nabízena. Z
ní si organizace vybírá podle
svých potřeb.
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V úvodu
metodiky měření
daného druhu
znevýhodnění a
jeho řešení jsou
objasněna
východiska pro
zahrnutí daných
ukazatelů: a to
zejména
motivace a
kapacity pro
řešení, kvalita
řešení a
možnosti změny
a kvalita
kontextu a
podpory.
Východiska
objasňují
význam
jednotlivých
zjišťování a jejich
vztah.
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Klasifikace a doba
trvání problému,
nabídka pomoci
Toto je základní úroveň
zjišťování znevýhodnění,
konkrétně bydlení: dle
zavedené klasifikace a dle
dostupné a využité pomoci.
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Vnímání problému

Podrobnější
zjišťování
zahrnuje vnímání
problému na
straně jedné,
charakteristiku
fyzického stavu na
straně druhé.

Fyzický stav
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Závažnost problému:
příčiny a dopady
Další úroveň zjišťování zahrnuje závažnost
problému, a to podle jeho příčin a dopadů.
Nabízené charakteristiky je možno dle potřeby
doplňovat. Z této úrovně jsou formulována
související opatření (kroky) řešení problému.
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Řešení problému
(cesta změny)

Uvedeny jsou jednotlivé kroky postupu řešení problému
(znevýhodnění). Každá buňka přestavuje konkrétní věcnou
charakteristiku (řádek) v dosaženém stupni řešení (1-10, resp.
11). V každém řádku může být stupeň řešení odlišný, klient se
může vracet do předchozího stupně. Ideálně by mělo řešení
probíhat co nejvíce vpravo v co největším počtu řádků.
Nejobtížnější je v průměru přechod ze stupně 4 na 5.

51

Hloubka
změny

Principy (podmínky) hloubky
změny jsou obecně platné a lze je
použít při hodnocení řešení všech
znevýhodnění. Slouží ke stanovení
předpokladů pro udržitelnost
dosažené změny (změny
chování).
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Shrnutí: Ambice a výzvy pro SIMPAKT
• Bezprostřední: nástroj pro stanovení (objektivizaci) přínosu
prospěšných produktů a služeb, které neprocházejí trhem – metodika
měření a analýzy (vlastní tvorba a využití stávajících dostupných
zdrojů, kvalita/náklady)
• Vyvolaný: změna chování aktérů (a) poskytovatelů/tvůrců
prospěšných produktů a služeb – prvotní uživatelé, (b) poskytovatelů
zdrojů na tyto produkty a služby (byrokraté, politici) – druhotní
uživatelé
• Systémový: změna pobídek/kritérií pro přidělování, (pře)rozdělování
zdrojů se zohledněním nákladové efektivity (společenského přínosu),
bonus (odměna) pro řešení s vyšší nákladovou efektivitou (přínosem)
53

Rozsah a obsah
zapojení

Pro SIMPAKT je zásadní, aby umožnil zcela individuální rozsah zapojení
organizací nebo jejich částí. Sebemenší zapojení má smysl, pokud je v
organizaci dobře nastaveno a využito (viz efekt učení). Rozsah zapojení lze
také přizpůsobit průběžně a nepředstavuje pro organizaci žádný závazek
stanovený dopředu. Přínosný je i dobře vyhodnocený pokus o zapojení,
otevření diskuse o přínosu.

• Pro organizace má stanovení rozsahu zapojení zásadní význam, protože mají omezené kapacity,
SIMPAKT proto umožňuje rozsah zapojení stanovit zcela individuálně a v čase ho dle potřeby
přizpůsobovat, předem nejsou stanoveny žádné závazky zapojení
• Cílem SIMPAKTu je maximalizace počtu zapojených organizací (nebo jejich částí), počet zapojených
klientů ale může být minimální: data mohou být sbírána od jednotek klientů (efekt učení),
modelových klientů (představují typické případy, simulace modelových efektů), klientů určité
aktivity/služby/projektu
• Rozsah zapojení je stanoven po fázi testování, kdy si organizace s podporou SIMPAKTu vyhodnotí
kapacitní náročnost sběru a určí dostupné zdroje pro jeho realizaci
• Organizace si stanovuje také obsah zjišťování: vybírá si z dostupné nabídky metodik SIMPAKTu,
případně si doplňuje vlastní metodiky
• Počet zapojených klientů se může v čase měnit (může se snížit nebo zvýšit), může se také měnit
obsah zjišťování (což ale ovlivňuje srovnatelnost)
• Organizace si také volí rozsah a formu podpory, kterou chce získávat v rámci zapojení do SIMPAKTu
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Další postup: Příprava zapojení
organizací do sběru dat

Potřeby organizace pro zjišťování a její
kapacity: propojení teorie změny nástrojů
řešení v organizaci (jak organizace řeší
znevýhodnění, jakých cílů chce dosáhnout)
a nároků na zjišťování (jaké metodiky
měření znevýhodnění chce používat, v
jakém rozsahu a míře podrobnosti)

Fáze přípravy je významná pro kvalitu následné fáze realizace
(viz další snímek)
• Specifikace kapacit a potřeb organizací (leden-duben 2020)

Definice cíle:
jaké změny
chci dosáhnout

• požadované druhy znevýhodnění a parametry nákladové
efektivity pro zjišťování, využitelnost již prováděných zjišťování

• Finalizace metodik sběru dat (březen-duben, červenecsrpen 2020)

• na základě připomínek organizací, individuálních expertů, dalších
zdrojů

Učení:
zlepšení
nástrojů a
dosažení cíle

Plán měření:
jak budu
měřit dosažení cíle

• Pilotáž sběru dat (květen-červen 2020)

• vyzkoušení aplikace a časové náročnosti zjišťování v organizaci
• nastavení rozsahu sběru dat v organizaci: počet klientů, rozsah
zjišťování

• Metodiky analýzy dat (do konce roku 2020, do poloviny roku
2021)

Analýza:
vyhodnocení
dat ve vztahu
ke stanovenému cíli

Měření: sběr
minimálně
nezbytného
množství dat
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Další postup: Realizace zapojení
• Zapojení na základě smluvního vztahu pro následné vystavení faktury za datové
sběry

• předem stanoveny podmínky pro dodržení kvality dat a odhad rozsahu zapojení
• faktura vystavena podle skutečně provedeného rozsahu sběru (skutečný rozsah se může lišit
od původního odhadu)

• První kola sběrů dat:

• dle dostupných kapacit organizací
• nejpozději do konce roku 2020

• Druhá kola sběrů dat:

• nejpozději do poloviny roku 2021

• Analytické výstupy:

• časování je zatím pouze odhadováno, bude konkretizováno podle rozsahu získaných dat (v
SIMPAKTu a z dalších zdrojů) a podle poptávky organizací
• průběžné (automaticky na základě vkládaných dat)
• následné (základní a individualizované) po dokončení prvního a druhého kola sběrů
• do 3 měsíců po ukončení sběru – základní analýza
• do 6 měsíců – individualizovaná analýza
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