
Príklad: Percento príjemcov, ktorých chod
domácnosti nemusel byť podporovaný dávkami
sociálneho zabezpečenia 18 mesiacov po ukončení
projektu.

Matica logického rámca projektu - tabuľka
používaná na stanovenie metódy merania
zvolených prvkov projektu, ako sú výstup, výsledok
alebo dopad. Matica stanovuje ukazovatele, na
základe ktorých sa daný prvok bude merať, ako aj
metódu merania a predpoklady / podmienky
dosiahnutia výsledkov / dopadov projektu (pozri:
Kapitolu 2.1).

Logický model zmeny - komplexný nástroj
plánovania projektu a následného manažmentu
jeho implementácie. Zobrazuje logiku intervencie
spájajúcu jednotlivé prvky projektu s väzbami
príčin a dôsledkov (pozri kapitolu 2.1).

Monitorovanie - neustály zber, analýza a
dokumentácia dát počas implementácie projektu,
ktorá sa týka postupu implementácie v zmysle
plánovaného časového harmonogramu činností a
rozpočtu.                 
                                                                                               
NEET (z anglického originálu „not in employment,
education or training“) / osoby, nie sú zamestnané,
nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa
nezúčastňujú na odbornej príprave – pojem
označuje skupinu hlavne mladých ľudí, ktorí
zostávajú mimo sféry zamestnania a vzdelania, t.j.
ľudia, ktorí neštudujú, nepracujú, ani sa
nepripravujú na prax z rôznych dôvodov
(odradenie / nechuť, životná kríza, zodpovednosti
rodičov alebo rodiny).

SLOVNÍK POJMOV

Aktivity (hodnoteného projektu) - aktivity
zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu, ktoré
prispievajú k dosahovaniu plánovaných výstupov a
výsledkov, a následne k dosahovaniu cieľov
projektu.  
                                                                                                                                                      
Príklad: Školenie pre 20 mladých matiek zamerané
na farbenie textílií (účastníčky boli na začiatku
projektu nezamestnané a poberali sociálne dávky)
v meste X.

Zovšeobecnenie - vzťahuje sa na zistenia získané
zo štúdie vzorky na celej populácii (t.j. tiež na
skupiny, ktoré sa na tomto výskume nezúčastnili).
Na základe výsledkov vzorky sme dospeli k záveru,
že zistenia (charakteristiky/ vyjadrenia) - s danou
úrovňou pravdepodobnosti - sú rovnako platné pre
celú populáciu. 

Dopad - výsledky činností, výstupov a výsledkov
projektu, ktoré z dlhodobého hľadiska (okrem iných
projektov / intervencií a faktorov) prispievajú k
zmenám ovplyvňujúcim širšiu komunitu, ako len
priamych príjemcov tohto projektu.

Príklad: Zlepšenie životných podmienok detí
vychovávaných matkami, ktoré získali prácu vďaka
odbornej kvalifikácii získanej v rámci projektu.

Ukazovateľ dopadu - uvádza údaje o
oneskorených vplyvoch projektu, ktoré presahujú
bezprostredných prijímateľov. Tieto vplyvy
zvyčajne zahŕňajú sociálne prostredie / komunitu
príjemcov projektu, a môžu byť výsledkom
pôsobenia viacerých faktorov (vrátane
mimoprojektových činností).
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Cieľ (všeobecne) - očakávaný stav alebo dopady
činností realizovaných v rámci projektu, ktoré sú
naplánované na dosiahnutie v rámci stanoveného
času.

Príklad: Nárast zamestnanosti medzi mladými
matkami do roku 2022 (účastníčky, ktoré boli bez
práce v roku  2020 a poberali dávky sociálneho
zabezpečenia) v meste X.

Na ceste k dosiahnutiu všeobecného cieľa môžete
mať stanovené konkrétne ciele (zámery).
Špecifický cieľ je plánovaný stav, ktorý sa
dosiahne v dôsledku implementácie určitých
činností. Musí byť v súlade so všeobecným cieľom,
a zároveň musí prispievať k jeho dosiahnutiu.                
                                                                                                
Príklad: Nárast odborných kvalifikácií mladých
matiek do konca roka 2021 (účastníčky, ktoré boli v
roku 2020 bez práce, a boli nútené poberať dávky
sociálneho zabezpečenia) v meste X na úroveň,
ktorú očakávajú zamestnávatelia v tomto meste.

Výsledok - priame a nepriame dopady / zmeny,
ktoré sa vzťahujú na príjemcov ako dôsledok
implementácie konkrétnych projektových činností.

Príklad: Nárast kvalifikácie u príjemcov projektu
týkajúcej sa farbenia textílií.

Ukazovateľ výsledku – informuje o stupni
dosiahnutých zmien príjemcov projektu na základe
ich účasti na aktivitách projektu a použití výstupov
v danom štádiu implementácie projektu.

Príklad: Počet príjemcov, ktorí nadobudli odbornú
kvalifikáciu vo farbení textílií.

Výstup - krátkodobý efekt danej činnosti v
materiálnej forme (kvantifikovateľné), napríklad
vec, predmet, udalosť (dodanie služby). Môžu to
byť tovary alebo služby prenesené na príjemcov
projektu, ktoré prispejú k dosiahnutiu plánovaných
výstupov.

Príklad: Školiace materiály, certifikáty
potvrdzujúce dosiahnutie odbornej kvalifikácie v
oblasti farbenia textílií zo strany príjemcov
projektu.

Ukazovateľ výstupu - Informuje o implementácii
činností, ktorých výsledkom boli merateľné výstupy.            
                                                                                              
Príklady: Počet vystavených certifikátov
potvrdzujúcich dosiahnutie konkrétnych odborných
kvalifikácií, počet ľudí, ktorí dosiahli určitú úroveň
týchto kvalifikácií, nárast úrovne spoločenských
zručností / spôsobilostí na základe zvoleného
testu, počet motivačných listov a životopisov, ktoré
vyhotovili účastníci školenia, počet vyhotovených
učebníc.

Populácia - skupina jednotlivcov (napr. konkrétni
ľudia, organizácie, spoločnosti, školy, inštitúcie),
ktoré sú predmetom zberu dát / predmetom
záujmu hodnotiteľa.

Projekt (intervencia) - súhrn činností zameraných
na dosiahnutie plánovaných výstupov a výsledkov,
ktoré pri použití cieľovou skupinou projektu majú
priniesť plánované výstupy a dopady.         
                                                                                       
Reprezentatívna vzorka predstavuje vzorku, ktorá
je náležitým odrazom / zastúpením skúmanej
populácie, a vďaka ktorej je možné presne určiť
jej vlastnosti / charakteristiky na základe
zovšeobecnenia.    

Výber vzorky - predstavuje jednu z
najpodstatnejších častí prieskumu. Cieľom výberu
je zabezpečiť, aby otázky prieskumu, týkajúce sa
určitých oblastí, boli položené relevantným
osobám. Robí sa konkrétnym spôsobom (náhodným
alebo nie náhodným – skupinovým alebo kvótnym
výberom) na základe vopred stanovených kritérií,
t.j. vytvorenia (zoznamu) všetkých jednotiek
tvoriacich populáciu, z ktorých je vzorka odobratá.
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