
Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Posilnenie občianskej spoločnosti, 
aktívneho občianstva a postavenia 
zraniteľných skupín 

Počet ľudí zapojených do aktivít občianskych organizácií 80000
Záznamy realizátorov projektov, prezenčné 
listiny, petičné hárky  a pod.

Cieľ programu

Definícia, zber údajov a analýza: 
Do ukazovateľa “Počet ľudí zapojených do aktivít občianskych organizácii” sa počítajú občania, ktorí sa zapoja do aktivít občianskych organizácií. Môžu to byť napríklad 
zástupcovia priamych cieľových skupín projektu, ktorého cieľom je zvýšenie občianskej angažovanosti, dobrovoľníci, externí experti, tréneri, lektori a pod.. Účastníci 
zapojení do aktivít môžu byť príjemcami podpory z programu ACF (napr. preplatenie cestovných nákladov, diét, finančných odmien a pod.). Interných pracovníkov 
organizácie medzi účastníkov aktivít nezarátavame. 
Účastníci zapojení do aktivít občianskych organizácií sú Správcovi programu reportovaní formou anonymného kódu, ktorý si realizátor projektu definuje (napr. 001, 002 
atď.). 
Stáli pracovníci realizátora projektu a jeho partnerov do tohto zoznamu nie sú zahrnutí.
Ak sa jedna osoba zúčastní viacerých aktivít, započítava sa v prípade každej účasti.

Údaje je potrebné zberať a archivovať počas realizácie Programu ACF tak, aby umožňovali identifikáciu nasledovných údajov:

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

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

2500
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 občiansku participáciu

8 Technické záznamy, fotodokumentácia

Počet sietí a platforiem umožňujúcich občiansku participáciu 60 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

1500
Záznamy realizátorov projektov, prezenčné 
listiny, petičné hárky

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

Zvýšenie účasti verejnosti v 
občianskych aktivitách

Vytvorené alebo rekonštruované 
fyzické priestory alebo siete a 
platformy umožňujúce občiansku 
participáciu

Výsledok 1

Výstup 1.2.



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

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

(+ 20 %) Záznamy realizátorov projektov

Počet iniciatív úspešných pri získavaní informácií o verejnom / 
súkromnom rozhodovaní

130
Záznamy predkladateľov  projektov, získané 
informácie

Počet lokálnych / regionálnych politík a zákonov ovplyvnených 
činnosťou občianskych organizácií

30 Záznamy predkladateľov projektov

Počet národných politík a zákonov ovplyvnených činnosťou 
občianskych organizácií (okrem politík týkajúcich sa prostredia OOS)

8
Oficiálne odpovede, potvrdenia o príspevkoch 
do konzultácií, neformálne spätné väzby, 
prieskumy

Definícia a zber údajov:
Ukazovateľ zahŕňa ovplyvnenie vývoja existujúcich politík, nové iniciatívy pre zmenu politík a dosiahnutie aktualizácie alebo 
reformovania politík. Gestorom procesu zmeny politík má byť ministerstvo alebo iný orgán verejného sektora s národnou 
pôsobnosťou. „Zákony“ sa vzťahujú k zmenám jestvujúcich vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj k predloženým návrhom 
nových právnych predpisov. Do výsledku zarátavame len  zmeny politík a zákonov, ktoré boli prijaté gestorom, resp. v súvilsosti s 
politikami a zákonmi, ktoré vstúpili do platnosti. Ovplyvnenie prevádzkových usmernení súvisiacich so zmenou politík a zákonov v 
tomto ukazovateli nezarátavame.

Zmenu je možné dosiahnuť priamou spoluprácou s príslušnými orgánmi verejného sektora prostredníctvom vstupov v rámci 
konzultácií s verejnosťou alebo so zúčastnenými stranami, aktívneho využitia výsledkov výskumu alebo dôkazov, lobovania alebo 
kampaňami a iniciatívami zameranými na obhajobu. Môže sa pritom jednať o aktivity jednej organizácie alebo koalície / siete 
spolupracujúcich organizácií.

Posilnenie občianskej spoločnosti v 
advokačných a watchdogových 

aktivitách  Výsledok 2



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Výstup 2.1
Príspevky OOS k zmenám politík Počet návrhov občianskych organizácií zameraných na 

ovplyvňovanie politík, právnych predpisov a verejných rozhodnutí
100 Záznamy realizátorov projektov

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

25
Záznamy realizátorov  projektov, materiály z 
kampaní (audio, video, tlačené materiály)

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

10
Záznamy realizátorov  projektov, správy z 
monitorovania

Počet právnych úkonov predložených občianskymi organizáciami  v 
oblasti dobrej správy vecí verejných a transparentnosti 

20 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

20 Výskumné štúdie a analýzy

Výstup 2.2
Podpora dobrého spravovania vecí 
verejných a transparentnosti



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

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

50
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

Zvýšenie podpory vzdelávania v 
oblasti občianskych a ľudských práv

Výsledok 3
Definícia a zber údajov - CI 05:

Percentuálny podiel cieľovej skupiny s priaznivým postojom k rodovej rovnosti (tých ľudí, u ktorých nastala v súvislosti s intervenciou 
zmena v postoji) . Cieľovou skupinou môžu byť priami účastníci projektu alebo v prípade širších kampaní segment spoločnosti, na 
ktorú sa kampaň zameriava. Vzorka cieľovej skupiny sa môže použiť v prípade, ak je skupina príliš veľká na to, aby boli v prieskume 
zahrnutí všetci účastníci. 

Realizátor projektu zbiera údaje pomocou štandardného anonymného dotazníka, ktorý mu poskytne Správca programu, a to na 
začiatku a konci realizácie projektu.



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Počet občianskych organizácií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti  
občianskych a ľudských práv

30 Záznamy realizátorov projektu

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

50
Podpísané dohody o partnerstve alebo 
spolupráci

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

500
Záznamy realizátorov projektu, prezenčné 
listiny

Počet študentov vzdelávaných v oblasti občianskej náuky a ľudských 
práv

16 000 Prezenčné listiny

Definícia a zber údajov: - CI 18:
Osoby s úrovňou vzdelania 3 podľa európskeho kvalifikačného rámca (stredoškolské vzdelanie) alebo nad touto úrovňou, ktorá 
ukončila školenie / odbornú prípravu.

Údaje je potrebné zberať a archivovať počas realizácie Programu ACF tak, aby umožňovali identifikáciu nasledovných údajov:
Poskytnutie vzdelávania v oblasti 
občianskych a ľudských práv

Výstup 3.1



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

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

70 000
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

20
Záznamy realizátorov projektov, prezenčné 
listiny, produkované materiály

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

Výstup 3.2



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Počet príjemcov poskytovaných alebo zlepšených služieb 2500 Záznamy realizátorov projektov

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

8 000
Záznamy realizátorov projektov, prezenčné 
listiny, audio / video nahrávky, tlačené 
materiály

Definícia a zber údajov: 
V prípade tohto ukazovateľa zarátavame priamych príjemcov poskytovaných služieb - môže sa jednať o nové, existujúce alebo 
vylepšené služby poskytnuté zástupcom zraniteľných skupín (napr. sociálne služby, vrátane poradenstva, vzdelávanie, zdravotnícke 
služby a pod.).

V súvislosti s indikátorom "Počet zraniteľných osôb, ktorí majú osoh z opatrení na posilnenie ich postavenia" je potrebné vyhnúť sa 
duplicitnému započítaniu údajov. 

Definícia a zber údajov: 
Medzi opatrenia zamerané na posilnenie postavenia patria (okrem iného): uľahčenie prístupu k základným právam a ich podpora 
(okrem poskytovania služieb, ako je zdravotníctvo alebo formálne vzdelávanie); podpora účasti na rozhodovaní; zvýšenie možností 
zamestnania alebo živobytia (okrem formálneho vzdelávania) a pod. V prípade Rómskych komunít zarátavame aj jedincov 
vzdelávaných v rómskom alebo slovenskom jazyku; účastníkov na kultúrnych aktivitách zameraných na predstavenie alebo ocenenie 
rómskej kultúry; vzdelávanie sa v oblasti obhajovacích techník; podpora rómskych žien a dievčat pri presadzovaní ich práv.

V súvislosti s indikátorom "Počet príjemcov poskytovaných alebo zlepšených služieb" je potrebné vyhnúť sa duplicitnému započítaniu 
údajov. 

Posilnenie postavenia zraniteľných 
skupín

Výsledok 4



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu
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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)

50 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

Nové metódy a služby vyvinuté na 
riešenie potrieb zraniteľných skupín

Výstup 4.2



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu
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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 

40 Kópie dohôd o partnerstve / spolupráci

Definícia a zber údajov: 
Ukazovateľ zahŕňa ovplyvnenie vývoja existujúcich politík, nové iniciatívy pre zmenu politík a dosiahnutie aktualizácie alebo 
reformovania politík. Gestorom procesu zmeny politík má byť ministerstvo alebo iný orgán verejného sektora s národnou 
pôsobnosťou. „Zákony“ sa vzťahujú k zmenám jestvujúcich vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj k predloženým návrhom 
nových právnych predpisov. Do výsledku zarátavame len  zmeny politík a zákonov, ktoré boli prijaté gestorom, resp. v súvilsosti s 
politikami a zákonmi, ktoré vstúpili do platnosti. Ovplyvnenie prevádzkových usmernení súvisiacich so zmenou politík a zákonov v 
tomto ukazovateli nezarátavame.
Zmenu je možné dosiahnuť priamou spoluprácou s príslušnými orgánmi verejného sektora prostredníctvom vstupov v rámci 
konzultácií s verejnosťou alebo so zúčastnenými stranami, aktívneho využitia výsledkov výskumu alebo dôkazov, lobovania alebo 
kampaňami a iniciatívami zameranými na obhajobu. Môže sa pritom jednať o aktivity jednej organizácie alebo koalície / siete 
spolupracujúcich organizácií.

Výsledok 5
Zvýšenie kapacity a udržateľnosti 
občianskej spoločnosti



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu
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Počet podporených partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a 
subjektmi súkromného sektoru

20 Kópie dohôd o partnerstve / spolupráci

Počet podporených partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a 
subjektmi verejného sektoru

20 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

250 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

Výstup 5.1

Vytvorené alebo udržiavané 
platformy a siete medzi občianskymi 
organizáciami

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

Výstup 5.4



Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota
Zdroj overovania

Cieľ programu

Očakávaný výsledok programu

Príloha A k Príručke pre žiadateľa o grant a príjemcu v. 4
Celkový prehľad výsledkov a ukazovateľov v programe ACF – Slovakia

Úroveň spokojnosti s partnerstvom (rozdelené na Slovensko a 
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% 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

Definícia a zber údajov: 
„Úroveň dôvery“ vyjadruje mieru, do akej miery partnerské subjekty (realizátori projektu a projektoví partneri z donorských krajín) 
vnímajú, že sa môžu navzájom spoľahnúť na úspešnú implementáciu spoločných iniciatív pri dosahovaní výsledkov a výstupov 
projektu.
Prieskum bude uskutočnený pomocou štandardného, anonymného online dotazníka dostupného na stránkach FMO na začiatku a 
konci každého projektu. 

Definícia a zber údajov:
 „Úroveň spokojnosti“ vyjadruje mieru, do akej sú partnerské subjekty (realizátori projektu a projektoví partneri z donorských krajín) 
spokojní so spoluprácou.
Prieskum bude uskutočnený pomocou štandardného, anonymného online dotazníka dostupného na stránkach FMO na konci každého 
projektu. 

Definícia a zber údajov: 
Podiel spolupracujúcich organizácií (realizátori projektu a projektoví partneri z donorských krajín), ktoré sa zúčastnili spoločných 
aktivít a uplatňujú poznatky získané z bilaterálnej spolupráce.
Prieskum bude uskutočnený pomocou štandardného, anonymného online dotazníka dostupného na stránkach FMO na konci každého 
projektu. 

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

Výsledok bilaterálnej 
spoluráce


