
PRÍNOSY
HODNOTENIA

KAPITOLA 1



umožní odhadnúť ťažkosti pred zahájením projektu (hodnotenie ex-ante), alebo
identifikovať problémy v každom štádiu jeho implementácie (neustále alebo priebežné
hodnotenie - z anglického originálu "ongoing alebo mid-term"). Zároveň Vám umožní
naplánovať kroky na minimalizovanie zistených rizík.                                                                               
poskytne informácie, ako zlepšiť prebiehajúci alebo získať ponaučenia z ukončených 
 projektov tak, aby súčasné alebo budúce projekty dokázali lepšie splniť požiadavky
príjemcov, dosiahnuť užitočnejšie a trvalejšie výstupy, mať širší dopad, splniť plánované ciele
s využitím menšieho objemu zdrojov.

Existuje veľa spôsobov, ako možno chápať hodnotenie. Na základe prístupu aplikovaného v
projekte Youth Impact je hlavným cieľom hodnotenia posúdenie dopadov projektu za účelom
ich ďalšieho zlepšenia.  Toto posúdenie je založené na dátach získaných prostredníctvom
metódy sociálnych vied zameranej na zhodnotenie zmeny spôsobenej daným projektom. 

Náš prístup sa vo veľkej miere vzťahuje na hodnotenie dopadu v širšom zmysle (neskôr v texte
používame výraz hodnotenie dopadu, aby sme zdôraznili, že nejde len o  olen experimentálne a
kvázi experimentálne metódy). Jedná sa o odraz vychádzajúci z dôkazu o skutočných (čistých)
vplyvoch projektu. Tento prístup Vám umožní vnímať faktory, ktoré môžu určiť zmeny
prebiehajúcich alebo budúcich projektoch (programoch), a zároveň sa zamerať na udržateľnosť
dosiahnutých výsledkov, ako aj dopad projektu, ktorý sa netýka len jeho priamych účastníkov. 
 Uvedený prístup hodnotenia umožní formulovať odporúčania podporujúce projektový
manažment, ktoré prispievajú k účinnej a efektívnej implementácii, ako aj poslaniu organizácie. 

Náš prístup zároveň zdôrazňuje aspekt participatívnost, ktorý umožňuje starostlivo zohľadňovať
požiadavky rôznych zainteresovaných strán, a to vďaka ich zapájaniu do plánovania a ostatných
fáz hodnotenia. 

Tento prístup hodnotenia umožňuje určiť hodnotu daného projektu a zároveň pochopiť dôvody
jeho úspechu a neúspechu. Je tiež dobrým nástrojom riadenia pre organizácie  pôsobiace v
sociálnej oblasti, ale aj iné  "vzdelávajúce sa ” inštitúcie.

VÝHODY DOBRÉHO HODNOTENIA

I. ČO VÁM HODNOTENIE PRINESIE 
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zvyšuje kompetencie zamestnancov - od riadenia projektu až po vedomosti o
mechanizmoch zmien, ku ktorým tento projekt viedol.

zvyšuje úroveň dôvery a spolupráce medzi partnermi projektu (aj pre budúce projekty)
vďaka tomu, že zohľadňuje potreby rôznych záujmových skupín / zainteresovaných strán v
rámci organizácie aj mimo nej.

umožňuje  preukázať dosiahnuté výsledky, zlepšuje spoluprácu s inštitúciami poskytujúcimi
granty a sponzormi,  a povzbudzuje ich pri financovaní následných projektov.

umožní zvážiť, do akej miery boli očakávané zmeny
skutočne spôsobené projektovými aktivitami*. Tiež
umožňuej ľahšie určiť, či má zmysel daný projekt
zopakovať, šíriť, alebo či by sa mal upraviť pre inú cieľovú
skupinu.
zvyšuje motiváciu zamestnancov - zapája členov projektu
do hodnotenia, (predovšetkým vo fáze navrhovania a
diskusie o zisteniach hodnotenia), podporuje aktivitu, ,
zdôrazňuje vzťah medzi realizovanou prácou a
plánovanými cieľmi, poslanie organizácie a vlastné
hodnoty zamestnancov.

Hodnotenie môže mať veľa výhod. Jeho zavedenie do každodenného pracovného života môže
byť veľmi užitočné pri zlepšovaní riadenia organizácie. Posilňuje jej dôveryhodnosť a zlepšuje
imidž, vzdeláva a motivuje pracovníkov, pomáha získavať finančné prostriedky na základe
preukázania dopadov projektu, a predovšetkým účinne plniť zadané úlohy.

Príklad: V žiadosti o grant, pri zdôvodnení potreby projektu, môžete citovať závery hodnotenia týkajúce
sa podobných predchádzajúcich projektov. Poskytnutie spoľahlivých dát Vám môže pomôcť presvedčiť
financujúce organizácie o tom, že financovanie Vášho projektu stojí za to.

Príklad: Zistenia z hodnotení, vrátane prípadových štúdií, sa môžu použiť na sociálnych sieťach na
propagáciu a podporu činností organizácie. Môžu to byť príbehy mladých ľudí, ktorí vďaka podpore
nadobudli nové kompetencie a následne si našli uspokojivú prácu, alebo úspešne vedú svoj vlastný biznis.

*Túto možnosť poskytuje hodnotenie dopadu, uvedené v Kapitole 2.4.
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slúži na podporu / propagáciu Vašej organizácie..


