
 

 

Příloha č. 1 – Fáze projektového cyklu 

Programování 

Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové 

spolupráce České republiky (2006, s. 8–9) zahrnovat analýzu sociální, politické a hospodářské 

situace, velký význam má konzultace s příjemci pomoci na centrální, regionální i lokální 

úrovni. Zahrnuty by měly být i projekty jiných dárců, čímž se předejde duplikaci projektů a 

zajistí se komplexnější řešení situace. Využity by měly být i dokumenty definující strategie 

jiných poskytovatelů pomoci a rovněž jejich evaluační zprávy. Na základě analýzy 

rozvojových potřeb je stanovena strategie rozvojového projektu, která ustanovuje obecné 

principy a cíle, kterých je potřeba dosáhnout. Rovněž jsou určeny ukazatele, které umožňují 

sledovat naplňování cílů projektu. 

V rámci programování tedy dojde k určení lokality realizace projektu, je popsán 

rozvojový problém, identifikovány zainteresované subjekty, je stanoven cíl projektu a 

definována vhodná strategie jeho dosažení. 

Identifikace 

Hlavním cílem identifikace, jak určuje Manuál (2006, s. 12), je určit vhodná témata 

pro rozvojové projekty a zjistit jejich relevanci. Během identifikace je také prověřena 

aktuálnost informací získaných v předchozí fázi. Pokud jsou informace aktuální, je stanovena 

doba realizace projektu v dané oblasti a maximální výše prostředků. 

Formulace 

Ve fázi formulace jsou dle Manuálu (2006, s. 18) vytvořeny konkrétní projekty. 

Dochází k definování jejich záměrů, stanovení cílů, výstupů, aktivit, řídících a koordinačních 

mechanismů a finančního a pracovního plánu projektu. Je posuzována i relevance a 

proveditelnost projektového plánu. Během formulace je ověřena relevance tématu a jsou 

identifikovány všechny skupiny, které mají zájem na zamýšleném projektu. V potaz jsou 

brány i jejich vzájemné vztahy. Toto má přispět ke správnému pochopení potřeb cílové 

skupiny. 

Z participace zainteresovaných subjektů je třeba přeformulovat jednotlivé problémy 

do podoby realisticky dosažitelných cílů. Dochází k upřesnění strategie projektu a 

k rozpracování aktivit, výstupů a záměru projektu. Dále se analyzují předpoklady úspěšné 

realizace projektu a provádí se rozbor rizik ohrožujících dosažení výsledků projektu. 

 

 



 

 

Realizace a monitoring 

Realizace projektů se podle Manuálu (2006, s. 25) uskutečňuje ve třech fázích: 

zahájení, průběh a ukončení projektu. Při zahájení projektu dochází k navázání vztahu 

s aktéry projektu a jsou zajištěny podmínky realizace projektu. Průběh realizace projektu je 

určen v souladu s plány, dochází k použití vyčleněných finančních a lidských zdrojů pro 

dosažení cílů a výstupů stanovených v projektovém dokumentu. Ukončení projektu je spojeno 

se zajištěním udržitelnosti přínosů projektu. 

Monitoring probíhá během celé fáze realizace projektu a rozděluje se na monitoring 

interní a externí. Interní monitoring je založen na pravidelné dokumentaci realizace projektu. 

Základem externího monitoringu je ověřování informací uvedených v průběžných etapových 

zprávách. 

Evaluace 

Evaluace (Česká rozvojová agentura, 2009) je proces systematického zjišťování 

přínosu rozvojového projektu. Záměrem evaluace je zjistit, zda projekt přinesl očekávané 

výsledky a jaké byly jeho další dopady. Výsledky evaluace jsou používány i pro další 

rozhodnutí dárců a příjemců pomoci. 

Evaluace je prováděna na základě analýzy několika kritérií. Evaluují se dopady 

rozvojového projektu, relevantnost projektu vzhledem k problémům, které měl řešit, 

efektivnost projektu, dlouhodobá udržitelnost výsledků plynoucích z uskutečnění rozvojového 

projektu a další využitelnost zkušeností, přístupů a metod získaných během realizace 

projektu. Provedením evaluace se zjistí, zda uskutečňované projekty byly úspěšné nebo 

nikoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Matice logického rámce   

 Popis projektu 

(intervenční 

logika) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

(indikátory) 

Zdroje ověření 

ukazatelů 

Předpoklady a 

rizika 
(klíčové externí faktory 

ovlivňující průběh a 

úspěšnost projektu) 

Záměr Dlouhodobý dopad 

projektu – širší 

rozvojový záměr, ke 

kterému projekt 

přispívá 

Jakým způsobem bude 

měřeno dosažení 

záměru projektu - 

indikátory kvantitativní 

i kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni záměru 

 

Cíle Očekávaný cílový stav 

(zlepšení situace, 

positivní změna) 

Jakým způsobem bude 

měřeno dosažení cílů 

projektu - indikátory 

kvantitativní i 

kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni cílů 

Předpoklady, které 

musí být splněny, aby 

splnění cílů mohlo vést 

k dosažení záměru 

Výstupy Konkrétní produkty 

projektu 

Jakým způsobem 

budou měřeny výstupy 

projektu - indikátory 

kvantitativní i 

kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni výstupů 

Předpoklady, které 

musí být splněny, aby 

výstupy projektu byly 

využity k naplnění cílů 

Aktivity Činnosti, které je 

nezbytné vykonat pro 

vyprodukování výstupů 

Prostředky 
shrnutí vstupů nutných 

pro realizaci aktivit 

Rozpočet 
shrnutí finančních 

prostředků nutných 

k zajištění vstupů 

Předpoklady, které 

musí být splněny, aby 

realizace aktivit vedla 

k vyprodukování 

výstupů 

    Výchozí 

podmínky (vstupní 

předpoklady) 

(Zdroj: JELÍNEK, P. – HLAVIČKOVÁ, Z. Manuál projektového cyklu zahraniční 

spolupráce České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, 2006, s. 44-45. ISBN 80-86506-50-9. Dostupné z: 

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=down&did=12068>)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Nástroje využívané v sociálně vyloučených lokalitách 

 nástroje sociální integrace v oblasti bydlení 

 neplatičství 

 splátkový kalendář 

 nájemní smlouva na dobu určitou a její prodlužování 

 institut zvláštního příjemce 

 prevence neplatičství prostřednictvím sociální terénní práce (TSP) 

 dobrovolné odpracování dluhu 

 odpuštění penále z prodlení 

 zvyšování kvality bydlení 

 rekonstrukce 

 převedení nemovitosti do osobního vlastnictví 

 zřízení funkce domovníka 

 povinnost nahlásit dlouhodobou návštěvu 

 rozestěhování sociálně vyloučených Romů do jednotlivých vchodů 

 nedostatek dostupného bydlení 

 výstavba a rekonstrukce sociálního bydlení 

 tříúrovňový systém sociálního bydlení 

 bydlení kontraktem 

 nediskriminační systém přidělování bytů 

 vytipování rodin pro přestěhování do kvalitnějšího bydlení 

 

 nástroje sociální integrace na trh práce 

 nízká kvalifikace 

 vzdělávání dospělých 

 rekvalifikace 

 veřejně prospěšné práce 

 společensky účelná pracovní místa 

 podporované zaměstnávání 

 pracovně-pracovní poradenství 

 

 nástroje sociální integrace v oblasti vzdělanosti 

 předškolní vzdělávání 

 přípravná třída základní školy 

 mimoškolní předškolní příprava dětí 

 základní vzdělávání 

 funkce asistenta pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním 

 programy doučování žáků realizované na školách 

 program doučování žáků v rámci činnosti NNO 

 využívání odborných pracovníků na základní škole 

 program „Škola s celodenním programem“ / komunitní škola 

 vzdělávací program „Začít spolu“ 



 

 

 vzdělávání pedagogického týmu 

 projekty zaměřené na zvýšení školní úspěšnosti romských žáků a jejich integrace 

do majority 

 stipendia pro romské studenty středních škol 

 

 další rizikové jevy 

 zadlužování 

 TSP 

 asistent policie ČR 

 stíhání lichvářů 

 nouzový sociální fond 

 důsledná kontrola firem půjčujících na vysoký úrok 

 závislosti, prostituce 

 streetwork 

 prevence 

 asistent policie ČR 

  romský mentor 

 obecně prospěšné práce 

 kontakt Romů s institucemi 

 TSP 

 sociální a občanské poradny 

 komunitní centra 

 zhoršené zdraví 

 sociálně zdravotní pomocník 

 osvětové kampaně zaměřené na plánování rodiny, sexuální výchovu a péči o děti 

(Zdroj: GAC. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů 

působících v této oblasti [online]. 2007. [cit. 2011-5-25] Dostupné z: 

<http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_MAPA_analyza_SVL_aAK_CJ.

pdf>) 
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Příloha č. 4 – Rozhovorový list 

A. Osobní část 

1. Na jaké pozici v organizaci pracujete?  

2. Co je náplní Vaší práce? 

3. Máte zkušenosti i z jiných podobných organizací? 

B. Obecná část 

1. Jaké jsou cíle Vaší organizace? 

2. Kdy byla založena Vaše organizace a co bylo impulsem k jejímu založení? 

3. Jakými projekty a oblastmi pomoci se Vaše organizace zabývá? 

4. Co rozhoduje o konkrétním zaměření Vašich projektů? 

5. Podle čeho vybíráte konkrétní příjemce pomoci z Vašich projektů? A jaké jsou 

podmínky, aby se mohli zapojit do těchto projektů? 

6. Spolupracujete s příjemci pomoci na tvorbě a realizaci projektů? Pokud ano, jakým 

způsobem se zapojují??  

7. Jaké nástroje, metody a principy využíváte při tvorbě projektů? 

8. Jaké komplikace musíte nejčastěji řešit při realizaci projektů? 

9. Jaké dopady mají projekty na příjemce pomoci? 

10. Jakým způsobem probíhá kontrola výsledků projektu? Je kontrola průběžná, tzn. i 

během realizace projektu nebo se hodnotí zpětně? 

11. Jak hodnotíte úspěšnost Vašich projektů? 

12. Jakým způsobem se změnily projekty a používané metody od doby založení Vaší 

organizace? 

13. Spolupracujete i s jinými organizacemi podobného zaměření?  

14. Odkud čerpáte finance na projekty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Mapy sociálně vyloučených lokalit vybraných krajů 

Obr. č. 1 Karlovarský kraj 

 

(Zdroj: GAC, 2007, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice. [online]. 2007 [2011-7-7]. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/mapa/souhrn_info.html>) 
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Obr. č. 2 Jihomoravský kraj 

 

 

(Zdroj: GAC, 2007, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice. [online]. 2007 [2011-7-7]. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/mapa/souhrn_info.html>) 
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Obr. č. 3 Olomoucký kraj 

 

(Zdroj: GAC, 2007, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice. [online]. 2007 [2011-7-7]. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/mapa/souhrn_info.html>) 
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Obr. č. 4 Moravskoslezský kraj 

 

(Zdroj: GAC, 2007, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice. [online]. 2007 [2011-7-7]. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/mapa/souhrn_info.html>) 
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Obr. č. 5 Středočeský kraj 

 

(Zdroj: GAC, 2007, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice. [online]. 2007 [2011-7-7]. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/mapa/souhrn_info.html>) 
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