
Ukazovateľ
Cieľová 
hodnota

Zdroj overovania

Cieľ programu
Posilnenie občianskej spoločnosti, 
aktívneho občianstva a postavenia 
zraniteľných skupín 

Počet ľudí zapojených do aktivít občianskych organizácií 6000
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, petičné hárky

Počet iniciatív realizovaných prostredníctom 
partnerstva občianskych organizácií a verejných/ 
súkromných spoločností v oblasti životného prostredia/ 
zmeny klímy 

25
Kópie partnerských dohôd alebo 
dohôd o spolupráci

Počet ľudí zúčastnených na konzultáciách s verejným 
rozhodovacím orgánom

500
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, petičné hárky

Výstup 1.1
Občania zapojení do rozhodovania o 
verejných politikách na národnej a 
miestnej úrovni 

Počet iniciatív občianskych organizácií zapájajúcich 
občanov do rozhodovacích procesov vo verejnej správe

50
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, petičné hárky

Počet vytvorených alebo rekonštruovaných fyzických 
priestorov umožňujúcich účasť verejnosti na 
rozhodovaní

8
Technické záznamy, 
fotodokumentácia

Počet sietí a platforiem umožňujúcich účasť verejnosti 
na rozhodovaní

30
Screenshoty, zápisnice zo stretnutí 
platformy

Výstup 1.3

Vytvorené alebo udržiavané partnerstvá 
v oblasti životného 
prostredia/klimatickej zmeny medzi OOS 
a verejnými /súkromnými inštitúciami

Počet verejných a/alebo súkromných inštitúcií 
zapojených do partnerstiev v oblasti životného 
prostredia/klimatickej zmeny

6
Kópie dohôd o 
partnerstve/spolupráci

Výstup 1.4

Občania vzdelávaní (organizáciami 
občianskej spoločnosti) v ochrane 
životného prostredia a klimatickej 
zmene

Počet občanov vzdelávaných v oblasti životného 
prostredia / klimatickej zmeny

140
Kópie dohôd o 
partnerstve/spolupráci

Výstup 1.5
Podpora zapojenia mládeže do 
občianskych aktivít

Počet podporených mládežníckych organizácií 16

Zmluvy s realizátormi projektov, 
dohody o partnerstve medzi 
realizátormi projektov a 
mládežníckymi organizáciami

Počet občianskych organizácií, ktoré sa venujú výskumu 
a analýzam za účelom obhajovania verejného záujmu a 
tvorby politík   

(+20%) Záznamy realizátorov projektov

Počet iniPočet iniciatív úspešných pri získavaní 
informácií o verejnom / súkromnom rozhodovaní

30
Záznamy predkladateľov  projektov, 
získané informácie

Počet lokálnych/regionálnych politík a zákonov 
ovplyvnených činnosťou občianskych organizácií

10 Záznamy predkladateľov projektov

Počet národných politík a zákonov ovplyvnených 
činnosťou občianskych organizácií

8

Oficiálne odpovede, potvrdenia o 
príspevkoch do konzultácií, 
neformálne spätné väzby, 
prieskumy

Výstup 2.1
Príspevky OOS k zmenám politík

Počet návrhov občianskych organizácií zameraných na 
ovplyvňovanie politík, právnych predpisov a verejných 
rozhodnutí

20 Záznamy realizátorov projektov

Počet uskutočnených kampaní občianskych organizácií  
zameraných na dobré spravovanie vecí verejných a 
transparentnosť

5
Záznamy realizátorov  projektov, 
materiály z kampaní

Počet občianskych organizácií zapojených do 
monitorovania uplatňovania zákona o prístupe k 
informáciám

3
Záznamy realizátorov  projektov, 
správy z monitorovania

Počet právnych úkonov predložených občianskych 
organizácií  v oblasti dobrej správy vecí verejných a 
transparentnosti 

8 Záznamy právnych úkonov, podania

Výstup 2.3

Výskum zameraný na lepšiu 
informovanosť a diskusiu v 
rozhodovacích procesoch v oblasti 
verejných politík

Počet občianskych organizácií realizujúcich výskum za 
účelom podpory ich advokačnej činnosti

5 Výskumné štúdie a analýzy

Výstup 2.2
Podpora dobrého spravovania vecí 
verejných a transparentnosti

Zvýšenie účasti verejnosti v občianskych 
aktivitách

Vytvorené alebo rekonštruované fyzické 
priestory alebo siete a platformy 
umožňujúce účasť verejnosti na 
rozhodovaní 

Posilnenie občianskej spoločnosti v 
advokačných a watchdogových 
aktivitách  Výsledok 2

Výsledok 1

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Výstup 1.2.



Ukazovateľ
Cieľová 
hodnota

Zdroj overovaniaOčakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Počet vzdelávacích inštitúcií, ktoré začali poskytovať 
vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv 

3
Dokument preukazujúci vzdelávanie 
v oblasti aktívneho občianstva 
/ľudských práv v činnosti inštitúcie 

Podiel cieľovej skupiny odmietajúcej verejné vyhlásenia 
s negatívnymi alebo nenávistnými názormi voči 
menšinám

(+17%) Výsledky prieskumov

Podiel cieľovej skupiny s priaznivými postojmi voči 
rodovej rovnosti

(+17%) Výsledky prieskumov

Počet občianskych organizácií poskytujúcich vzdelávanie 
v oblasti  občianskych a ľudských práv

11 Záznamy realizátorov projektu

Počet vzdelávacích inštitúcií spolupracujúcich s 
občianskymi organizáciami na vzdelávaní v oblasti 
občianskych a ľudských práv

5
Podpísané dohody o partnerstve 
alebo spolupráci

Počet vyškolených profesionálnych pracovníkov 
(učitelia, pracovníci verejnej správy) v oblasti 
občianskych a ľudských práv

225
Záznamy realizátorov projektu, 
prezenčné listiny

Počet študentov vzdelávaných v oblasti občianskej 
náuky a ľudských práv

2000 Prezenčné listiny

Počet kampaní uskutočnených s cieľom zvýšenia 
povedomia v oblasti rodovej rovnosti

5
Záznamy realizátorov projektov, 
audio/video nahrávky, tlačený 
materiál ako súčasť kampaní

Počet mladých ľudí zasiahnutých kampaňami v oblasti 
ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

10 000
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny

Výstup 3.3
Kampane uskutočnené s cieľom zvýšiť 
povedomie v oblasti rodovej rovnosti

Počet kampaní uskutočnených s cieľom zvýšenia 
povedomia v oblasti rodovej rovnosti 2

Záznamy realizátorov projektov, 
audio/video nahrávky, tlačený 
materiál ako súčasť kampaní

Výstup 3.4
Zmierňovanie nenávistných prejavov a 
negatívnych stereotypov

Počet občianskych organizácií zapojených do 
zmierňovania nenávistných prejavov 10

Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, produkované 
materiály

Počet príjemcov poskytovaných alebo zlepšených 
služieb

600 Záznamy realizátorov projektov

Počet zraniteľných osôb, ktorí majú osoh z opatrení na 
posilnenie ich postavenia

2200
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, audio/video 
nahrávky, tlačené materiály

Výstup 4.1
Zapájanie zraniteľných skupín do 
konzultácií  v súvislosti s rozhodovaním v 
oblasti verejných politík

Počet iniciatív občianskych organizácií, ktoré zapájajú 
zraniteľné skupiny do konzultácií  v súvislosti s 
rozhodovaním v oblasti verejných politík

35
Záznamy realizátorov projektov, 
prezenčné listiny, zápisnice zo 
stretnutí

Počet nových metód vyvinutých na riešenie potrieb 
zraniteľných skupín (nový nástroj pomoci alebo služby 
pre špecifickú komunitu)

30 Záznamy realizátorov projektov

Počet partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a 
subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania 
služieb zraniteľným skupinám

55
Podpísané dohody o partnerstve 
alebo spolupráci

Výstup 4.3
Podpora zapojenia zraniteľných skupín 
do ekonomických aktivít

Počet jednotlivcov zraniteľných skupín vyškolených za 
účelom ich ekonomického posilnenia

425
Prezenčné listiny, zápisnice zo 
stretnutí

Výstup 4.4
Rozšírenie poskytovania služieb a 
opatrení pre zraniteľné skupiny

Počet obcí, ktoré uskutočňujú opatrenia na posilnenie  
postavenia zraniteľných skupín

30 Záznamy realizátorov projektu

Výstup 4.2
Nové metódy a služby vyvinuté na 
riešenie potrieb zraniteľných skupín

Zvýšenie podpory vzdelávania v oblasti 
občianskych a ľudských práv

Poskytnutie vzdelávania v oblasti 
občianskych a ľudských práv

Kampane uskutočnené s cieľom zvýšiť 
povedomie v oblasti ľudských práv a 
rovnakého zaobchádzania

Posilnenie postavenia zraniteľných 
skupín

Výstup 3.2

Výsledok 4

Výstup 3.1

Výsledok 3



Ukazovateľ
Cieľová 
hodnota

Zdroj overovaniaOčakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Počet občianskych organizácií, ktoré efektívne 
komunikujú verejnosti informácie o svojej činnosti a 
výsledkoch 

(+40%) Hodnotenia prevádzkovateľa fondu

Počet občianskych organizácií  s aspoň dvomi zdrojmi 
financovania, z ktorých každý pokrýva aspoň 30 % z ich 
celkového rozpočtu

(+30%)
Finančné záznamy realizátorov 
projektov

Počet občianskych organizácií  s efektívnymi postupmi 
riadenia

(+40%) Hodnotenia prevádzkovateľa fondu

Počet občianskych organizácií s transparentnými a 
zodpovednými postupmi riadenia

(+30%) Hodnotenia prevádzkovateľa fondu

Počet ovplyvnených národných politík a zákonov 
(súvisiacich s priaznivým prostredím pre občianske 
organizácie)

4

formálne odpovede, neformálne 
spätné väzby, prieskumy, 
potvrdenie prijatia príspevkov v 
konzultáciách

Počet nových iniciatív vzniknutých vďaka partnerstvám 
medzi organizáciami / občianskych organizácií a 
verejným / súkromným sektorom

13
Podpísané dohody o partnerstve 
alebo spolupráci

Počet nových spoločných iniciatív vzniknutých na 
základe spolupráce rôznych občianskych organizácií 

8
Kópie dohôd o 
partnerstve/spolupráci

Počet podporených partnerstiev medzi občianskymi 
organizáciami a subjektmi súkromného sektoru

5
Kópie dohôd o 
partnerstve/spolupráci

Počet podporených partnerstiev medzi občianskymi 
organizáciami a subjektmi verejného sektoru

7
Kópie dohôd o 
partnerstve/spolupráci

Výstup 5.2
Kampane realizované s cieľom zlepšiť 
prostredie pre občianske organizácie v 
oblasti právnych noriem a politík

Počet uskutočnených  kampaní 3
Podania v oblasti právnych noriem 
a politík, audio/video/printové 
materiály vytvorené počas kampane

Výstup 5.3
Budovanie kapacít občianskych 
organizácií

Počet občianskych organizácií podieľajúcich sa na 
iniciatívach budovania kapacít financovaných 
programom

80 Prezenčné listiny

Počet občianskych organizácií, ktoré sa stali členmi 
siete/platformy/koalície občianskej spoločnosti

19 Potvrdené členstvo 

Počet partnerstiev skúsenými a menej rozvinutými 
občianskymi organizáciami

3 Dohody o partnerstve/spolupráci

Počet podporených platforiem/sietí zameraných na 
inklúziu Rómov a posilnenie ich postavenia 2 Záznamy o činnosti platforiem/sietí

Úroveň spokojnosti s partnerstvom (rozdelené na 
Slovenskom donorské krajiny) 

≥4,5 na škále v 
rozsahu 1-7

Výsledky prieskumov

Úroveň dôvery medzi spolupracujúcimi subjektmi zo 
Slovenska a donorských krajín

≥4,5 na škále v 
rozsahu 1-7

Výsledky prieskumov

Podiel spolupracujúcich občianskych organizácií 
uplatňujúcich znalosti získané z bilaterálneho 
partnerstva (rozdelené na Slovensko a donorské krajiny)

≥50% Výsledky prieskumov

Podiel účastníkov bilaterálnych iniciatív potvrdzujúcich 
zlepšenie znalostí, metód a postupov

75,00% Výsledky prieskumov

Bilaterálny 
výstup 1

Podpora partnerstiev medzi subjektmi 
prijímajúcich a darcovských krajín

Počet projektov zahŕňajúcich spoluprácu s partnerom z 
donorskej krajiny (rozdelené podľa donorských krajín)

20
Kópie zmlúv uzavreté s realizátormi 
projektu, dohody o partnerstvách 

Bilaterálny 
výstup 2

Spolupráca medzi subjektmi 
prijímajúcich a darcovských krajín 
umožnená prostredníctvom 
Bilaterálneho fondu ACF Slovakia

Počet jednotlivcov zúčastnených na bilaterálnych 
aktivitách 30

Záznamy o finacovaní 
prevádzkovateľa fondu

Výstup 5.4

Výsledok 
bilaterálnej 
spoluráce

Výsledok 5

Výstup 5.1

Zlepšenie spolupráce medzi subjektmi 
zapojenými do programu zo Slovenska a 
donorských krajín

Vytvorené alebo udržiavané platformy a 
siete medzi občianskymi organizáciami

Zvýšenie kapacity a udržateľnosti 
občianskej spoločnosti

Vzniknuté alebo podporené partnerstvá 
medzi občianskymi organizáciami a 
verejnými/súkromnými subjektmi


