
Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Progra-
mový cíl

Posílení občanské společnosti, 
aktivního občanství a zmocnění 
znevýhodněných skupin

Počet lidí zapojených do aktivit občanské 
společnosti

Prezenční listiny, podpisy petice, 
zápisy jednání

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

programový  
ukazatel

Výsledek 1
Vyšší zapojení občanů do aktivit 
občanské společnosti

Počet lidí zapojených do rozhodovacích 
procesů

Zápisy z konzultací/jednání, 
prezenční listiny

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+) minimálně jeden ukazatel na 

úrovni zvoleného výsledkuPočet lidí se zvýšeným povědomím, jak 
se zapojit do občanských aktivit a co jsou 
demokratické principy a hodnoty

Dotazníky po absolvování vzdělávací 
akce

Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+) 
Osoby s rozhodovací pravomocí

Výstup 1.1
Občané jsou zapojeni do 
rozhodovacích procesů na 
národní i lokální úrovni.

Počet organizací občanské společnosti, 
které konzultují rozhodovací procesy 
s občany

Zápisy z konzultací/jednání, Smlouvy 
o partnerství mezi organizacemi 
občanské společnosti a veřejnými/ 
soukromými institucemi

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výstupu

Počet organizací občanské společnosti, 
které systematicky spolupracují 
s veřejnými institucemi

Zápisy z konzultací/ jednání, Smlouvy 
o partnerství/ Prohlášení o spolupráci 
mezi organizacemi občanské 
společnosti a veřejnými/soukromými 
institucemi

Výstup 1.2
Občané jsou zapojeni do aktivit 
občanské společnosti

Počet organizací občanské společnosti, 
které zapojují občany do komunitních 
nebo občanských aktivit

Prezenční listiny, kvalifikované 
odhady, pokrytí místních/ národních 
médií minimálně jeden ukazatel při 

zvolení tohoto výstupuPočet nových akcí a iniciativ, které 
zapojují občany do komunitních nebo 
občanských aktivit

Prezenční listiny, kvalifikované 
odhady, pokrytí místních/ národních 
médií

Výstup 1.3

Občané a osoby s rozhodovací 
pravomocí jsou vyškoleni 
v metodách zapojování veřejnosti 
do rozhodovacích procesů

Počet osob s rozhodovací pravomocí, 
které jsou vyškoleny v metodách 
zapojování veřejnosti do rozhodovacích 
procesů, demokratických principech a 
hodnotách

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník se zpětnou vazbou

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet občanů, kteří jsou vyškoleni 
v metodách zapojování veřejnosti do 
rozhodovacích procesů, demokratických 
principech a hodnotách

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník se zpětnou vazbou, 
certifikáty

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/  jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

Tabulka dopadů (očekávané výstupy a ukazatele projektů)

Active Citizens Fund



Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Výsledek 
2

Posílení advokační 
a watchdogové role občanské 
společnosti

Počet místních politik a nařízení 
ovlivněných podněty (vstupy) organizací 
občanské společnosti

Oficiální vyjádření, přijaté podněty 
ke konzultacím, výsledky průzkumů, 
dokumenty místních politik a nařízení, 
společná vyjádření a komentáře, 
pokyny, příručky a manuály, soudní 
rozhodnutí

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výsledku

Počet národních politik a zákonů 
ovlivněných podněty (vstupy) organizací 
občanské společnosti

Oficiální vyjádření, přijaté podněty 
ke konzultacím, neformální zpětná 
vazba, výsledky průzkumů, 
dokumenty národních politik 
a zákonů, pokyny, příručky a manuály, 
soudní rozhodnutí

Počet veřejných institucí nově 
zapojených do dialogu s organizacemi 
občanské společnosti

Zápisy z konzultací, prohlášení 
o zájmu (k dialogu, spolupráci, atd.) 
veřejných institucí a organizací 
občanské společnosti

Počet podpořených organizací občanské 
společnosti, které pracují s daty/ výzkumy 
na podporu své advokační práce

Zdroje (dat/výzkumů)

Výstup 
2.1

Organizace občanské 
společnosti monitorují 
transparentnost a odpovědnost 
veřejných institucí

Počet organizací občanské společnosti 
zapojených do monitoringu veřejných 
institucí

Strategické plány/ reporty organizací 
občanské společnosti, zápisy 
s jednání

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet oznámených a registrovaných 
právních kroků v případech porušení 
transparentnosti a řádné správy věcí 
veřejných, které podaly organizace 
občanské společnosti

Strategické plány/reporty organizací 
občanské společnosti, zápisy 
z jednání, soudní záznamy, společná 
vyjádření a komentáře

Výstup 
2.2

Organizace občanské 
společnosti provádějí výzkumy, 
expertní a sekundární datové 
analýzy

Počet organizací občanské společnosti, 
které provádějí výzkumy na podporu své 
advokační práce

Zdroje (dat/ výzkumů), kopie 
výsledků výzkumu

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Výstup 
2.3

Jsou realizovány advokační 
kampaně

Počet realizovaných advokačních 
kampaní

Materiály ke kampaním (video spoty, 
letáky, atd.), pokrytí medií

Lidská práva
Gender
Životní prostředí minimálně jeden ukazatel při 

zvolení tohoto výstupu
Počet organizací občanské společnosti 
zapojených do advokační práce

Strategické plány/ reporty organizací 
občanské společnosti, zápisy 
s jednání, prezenční listiny

Lidská práva
Gender
Životní prostředí

Active Citizens Fund



Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Výstup 
2.4

Jsou prosazovány mezinárodní 
normy v oblasti lidských práv

Počet oznámených a registrovaných 
případů diskriminace a porušování 
lidských práv

Oznámení o diskriminaci 
a porušování lidských práv, kopie 
oznámených a registrovaných 
případů, potvrzení přijetí případů 
k řešení

Případy dle zaměření na gender nebo 
romskou/ jinou etnickou příslušnost minimálně jeden ukazatel při 

zvolení tohoto výstupu

Počet podpořených strategických litigací
Strategické plány/ reporty organizací 
občanské společnosti

Výsledek 
3

Zmocnění znevýhodněných 
skupin

Počet subjektů veřejného/ soukromého 
sektoru, které upravily své strategie, aby 
zlepšily podporu znevýhodněných skupin

Záznamy příjemců grantu Subjekty veřejného/ soukromého sektoru

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výsledkuPočet osob ze znevýhodněných skupin, 

na něž měla dopad opatření zajišťující 
jejich práva

Záznamy příjemců grantu, výsledky 
průzkumů, interní záznamy/statistiky, 
případové studie

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

Výstup  
3.1

Členové znevýhodněných skupin 
aktivně hájí své potřeby a potřeby 
svých komunit

Počet osob ze znevýhodněných skupin 
vyškolených v advokační práci

Sylaby kurzů, prezenční listiny, 
dotazníky zpětné vazby, certifikáty

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Výstup 
3.2

Jsou používány inovativní 
metody a přístupy (nové nebo 
zdokonalené) zaměřené na 
potřeby znevýhodněných skupin

Počet inovativních metod vytvořených 
pro potřeby znevýhodněných skupin

Metodologie, strategie, předpisy/ 
pokyny

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Výstup 
3.3

Organizace občanské 
společnosti prosazují začlenění 
a zvyšují povědomí o potřebách 
znevýhodněných skupin na místní 
úrovni

Počet organizací občanské společnosti, 
které systematicky shromažďují názory 
a monitorují potřeby znevýhodněných 
skupin

Zápisy z konzultací, odpovědi 
z průzkumů

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupuPočet partnerství mezi organizacemi 

občanské společnosti a veřejnými 
institucemi a/nebo zaměstnavateli, 
která se zaměřují na zajištění práv 
znevýhodněných skupin

Smlouva/ prohlášení o partnerství, 
memorandum o porozumění

Výstup 
3.4

Jsou prováděny výzkumy 
aktuální situace znevýhodněných 
skupin a jejich potřeb, možných 
řešení jejich situace a příkladů 
dobré praxe

Počet organizací občanské společnosti, 
které provádějí výzkumy, analýzy a sběr 
dat s cílem zkvalitnit svou podporu 
znevýhodněným skupinám

Zdroje (dat/ výzkumů/ analýz)
tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu
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Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Výsledek 
4

Vyšší podpora občanského 
vzdělávání a posílení mediální 
gramotnosti

Počet organizací, které poskytují 
kvalitnější občanské vzdělávání
a mediální výchovu

Sylabus kurzu, prezenční listiny

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výsledkuProcento cílové skupiny projektu 

s příznivějším postojem k demokracii 
a lidským právům

Výsledky průzkumů
Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

Výstup  
4.1

Organizace občanské 
společnosti poskytují občanské 
vzdělávání ve školách

Počet organizací občanské společnost, 
které poskytují občanské vzdělání ve 
školách (formální vzdělávání)

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník zpětné vazby

Region
minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet mladých lidí vyškolených v oblasti 
občanských práv

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník zpětné vazby, certifikáty

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná

Výstup 
4.2

Organizace občanské 
společnosti zvyšují mediální 
gramotnost ve školách

Organizace občanské společnosti 
poskytují občanské vzdělávání ve školách

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník zpětné vazby minimálně jeden ukazatel při 

zvolení tohoto výstupuPočet mladých lidí se zvýšenou mediální 
gramotností

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník zpětné vazby, certifikáty

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná

Výstup 
4.3

Zvýšené neformální občanské 
vzdělávání a mediální výchova 
posilují demokratickou kulturu

Počet organizací občanské společnosti, 
které poskytují neformální občanské 
vzdělávání nebo zvyšují mediální 
gramotnost

Sylabus kurzu, prezenční listiny, 
dotazník zpětné vazby

Region
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Výstup 
4.4

Je posílen boj proti šíření 
nenávistných projevů 
a strategická komunikace pro 
potlačování nenávistných projevů 
a negativních stereotypů

Počet realizovaných kampaní proti 
diskriminaci a nenávistným projevům

Záznamy příjemce grantu, audio/ 
video/ tištěné materiály vytvořené 
jako součást kampaně, pokrytí médií

Kampaně zaměřené na:
# gender
# etnická příslušnost (romská)
# lidská práva
# jiné

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Výstup 
4.5

Organizace občanské 
společnosti poskytují podporu 
neformálním skupinám, které 
se věnují demokratické kultuře 
a aktivnímu občanství

Počet podpořených neformálních skupin
Zápisy z konzultací/ jednání, záznamy 
ze společných akcí

Region
tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Active Citizens Fund



Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Výsledek 
5

Zvýšení kapacity a udržitelnosti 
občanské společnosti a jednotli-
vých organizací

Počet organizací občanské společnosti, 
které systematicky monitorují a evaluují 
dopady své činnosti

Záznamy příjemce grantu

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výsledku

Počet organizací občanské společnosti 
s transparentním a odpovědným řízením

Auditorské/ hodnotící zprávy

Počet iniciativ realizovaných v partnerství 
organizací občanské společnosti a veřej-
ných/ soukromých subjektů

Smlouvy o partnerství, memoranda 
o porozumění atd.

Počet inovativních společných iniciativ 
realizovaných díky spolupráci mezi orga-
nizacemi občanské společnosti

Smlouvy o partnerství, memoranda 
o porozumění atd., výroční zprávy

Počet národních politik a zákonů ovlivně-
ných podněty (vstupy) organizací občan-
ské společnosti, které zajistí příznivější 
prostředí pro občanský sektor

Oficiální vyjádření, přijaté podněty ke 
konzultacím, výsledky průzkumů

Výstup  
5.1

Je posílena vzájemná spolupráce 
organizací občanské společnosti 
a spolupráce organizací občan-
ské společnosti s veřejnými/sou-
kromými subjekty

Počet organizací občanské společnosti, 
které se staly členy sítí/ platforem/ koalic 
občanské společnosti 

Memorandum (smlouva) o vytvoření 
sítí/ platforem/ koalic, seznam účast-
níků sítí/ platforem/ koalic

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet partnerství mezi organizacemi ob-
čanské společnosti a subjekty veřejného/
soukromého sektoru

Smlouvy o partnerství, memoranda 
o porozumění atd.

Počet partnerství mezi etablovanými 
a méně zkušenými organizacemi občan-
ské společnosti

Smlouvy o partnerství, memoranda 
o porozumění atd.

Zaměření na organizace občanské spo-
lečnosti pracující s Romy

Výstup  
5.2

Jsou realizovány kampaně na 
zlepšení prostředí pro organizace 
občanské společnosti

Počet realizovaných kampaní na zlepšení 
prostředí pro organizace občanské spo-
lečnosti

Pokrytí medií, materiály z kampaní 
(video spoty, letáky, atd.)

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupuPočet lidí zasažených kampaněmi na zvý-

šení povědomí o roli organizací občanské 
společnosti

Kvalifikované odhady, pokrytí médií, 
materiály z kampaní (video spoty, 
letáky, atd.)
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Cíl/ Výsledek/ Výstup Ukazatel Zdroje ověření Povinné kategorie ve zdrojích ověření Projekt musí naplnit:

Výstup 
5.3

Jsou posíleny kapacity organizací 
občanské společnosti

Počet proškolených lídrů organizací ob-
čanské společnosti

Prezenční listiny
Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná  
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet organizací občanské společnosti 
zapojených do programem podpořených 
iniciativ na posílení kapacit

Certifikáty, prezenční listiny, aktuali-
zované interní strategické dokumenty

Typ vzdělávací iniciativy zaměřené na 
organizace občanské společnosti pracu-
jící s Romy

Počet expertů vyškolených v advokační 
práci

Záznamy příjemce grantu, prezenční 
listiny

Pohlaví
Etnická příslušnost:  romská/ jiná 
Věk: mladí lidé (15–29), dospělí (30+)

Výstup 
5.4

Organizace občanské společ-
nosti mají strategie pro zapojení 
občanů do svých aktivit

Počet organizací občanské společnosti, 
které mají nové nebo aktualizované plány 
na práci se skupinou svých podporova-
telů

Kopie nových nebo aktualizovaných 
plánů

tento ukazatel při zvolení tohoto 
výstupu

Bilaterální 
výsledek 

Posílení spolupráce mezi 
organizacemi
z přijímající země a organizacemi
z dárcovských zemí zapojených 
do programu

Míra důvěry mezi spolupracujícími 
organizacemi
z přijímající a dárcovské země

Výsledky výzkumu

minimálně jeden ukazatel na 
úrovni zvoleného výsledku

Míra spokojenosti s partnerstvím Výsledky výzkumu

Podíl spolupracujících organizací, 
které používají znalosti získané díky 
bilaterálnímu partnerství

Výsledky výzkumu

Podíl účastníků bilaterálních projektů 
podpořených
z Fondu bilaterální spolupráce, kteří 
vykazují lepší znalosti/ metody/ přístupy

Výsledky výzkumu

Bilaterální 
výstup 1

Jsou podpořena partnerství mezi 
organizacemi z přijímající země 
a organizacemi z dárcovských 
zemí

Počet projektů realizovaných ve 
spolupráci s partnerem 
z dárcovské země 

Kopie grantové smlouvy uzavřené 
s příjemcem grantu a kopie 
partnerských smluv uzavřených 
mezi příjemcem grantu a jeho 
projektovými partnery

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupu

Počet kurzů/školení organizovaných 
ve vzájemné spolupráci organizací 
z přijímající a dárcovské země

Záznamy příjemce grantu

Bilaterální 
výstup 2

Prostřednictvím Fondu bilaterální 
spolupráce je zprostředkována 
spolupráce mezi organizacemi 
z přijímající země a organizace-
mi z dárcovských zemí

Počet bilaterálních projektů podpořených 
z Fondu bilaterální spolupráce

Záznamy příjemce grantu

minimálně jeden ukazatel při 
zvolení tohoto výstupuPočet jednotlivců zapojených do 

bilaterálních projektů podpořených 
z Fondu bilaterální spolupráce 

Prezenční listiny
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