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Koncepce udržitelnosti v definicích závěrečné a post-
projektové evaluace 
 
Závěrečná evaluace: 
"Systematické a objektivní posouzení [...] dokončeného 
projektu nebo programu, jeho návrh, realizace a 
výsledky .... určovat relevanci a splnění cílů, efektivitu 
vývoje, dopad a předpokládanou udržitelnost. " 
 
Post-projektová (trvalý dopad, ex-post) evaluace: 
"Pokračování výhod plynoucích z rozvojové intervence 
po velké rozvojové pomoci bylo dokončeno.  
 
Pravděpodobnost dlouhodobých přínosů. Odolnost 
vůči riziku čistého zisku v průběhu času ". (OECD-DAC) 



Změňme naši perspektivu, podívejme se nad rámec evaluace 
konečného stavu vývoje v uzavřeném akváriu ... 

https://www.pinterest.com/pin/385268943095775430/ 



... do moře trvalé udržitelnosti! 

"Vývoj je proces, nikoli výsledek”  Ian Davies 



Výdaje: Odhady OECD: 

5 bilionu dolarů vynaložených na zahraniční pomoc od roku 1945 

137 miliard dolarů bylo vynaloženo v roce 2014 pouze na rozvojové projekty 

Po spoustě M&E si nejsme jisti, zda to, co děláme, bylo skutečně udržitelné 
Méně než 1% projektů bylo evaluované z hlediska udržitelného dopadu 



 

 

Kdo provádí nejvíce udržitelné, post-projektové (ex-post) evaluace? 
Japonská společnost JICA, OECD, některé projekty Evropské komise 

Kdo nejméne? 
Multilaterálky, většina bilaterálek, neziskovky, nevládní organizace, národní vlády  

http://valuingvoices.com/catalysts-2/ 



Post-projektové evaluace a vyhodnocování 
trvalých a vznikajících dopadů (Sustained and 
Emerging Impacts Evaluation- SEIE), výsledky a 

Teorie Udržitelnosti 



 Negativní výsledky vody / sanitace: 

Rychlost odstraňování 
výkalů (pod výchozí 
hodnotou), ruční mytí 
(pod středem). Téměř 
zdvojnásobená otevřená 
defekace (od poloviny) 
 
Odráží míru používání 
latríny (klesá o 2/3 a ¾). 

 USAID/ CRS/ CARE/ CARITAS, a místní NGOs 
Madagascar, RANO-HP project 



Zúčastněné domácnosti 
oznámily zvýšení počtu 
měsíců potravinové 
soběstačnosti / schopnosti 
se samostatně živit o 1/3. 

USAID/ CRS Niger, Nutritional and Food Security 

Program (PROSAN Rayuma) 

Pozitivní dopad na zabezpečení potravinach: 



Pozitivní trvale udržitelné výsledky a dopad - Proč? 
  

CRS Niger 
 

MOTIVACE: M & E u CRS byla zmenšena na několik indikátorů a všichni 
zaměstnanci a partneři byli vyškoleni ve sledování a učení se z dat 

 

ZDROJE: Místní vláda přidělila prostředky okresnímu rozpočtu pro zdravotní 
a zemědělské činnosti v oblasti CRS pro pokračování v hledání nových 
finančních prostředků pro soukromé a nevládní organizace 

 

KAPACITA: CRS plánovalo ukončení pětiletého projektu v 2,5 roce 
budováním kapacity místní samosprávy k realizaci projektu po převzetí 

 

PROPOJENÍ: CRS spojil zemědělce s obchodníky pro přímý prodej 
zemědělské produkce, takže přínosy v oblasti zabezpečení potravin 
nadále rostly 

 
Source: Cekan Valuing Voices study for CRS/ Niger, 2016 



    Valuing Voices’ Teorie Udržitelnosti 



Rozvíjející se výsledky z Nepálu a Nigeru: 
 

1. ODKAZY A MOTIVACE: Polovina členů celostátních 
Village Banks hlásila, že si vzájemně pomáhají 
vypořádat se s domácími spory, včetně domácího 
násilí. (Pact / Nepál) 

 
 

1. MOTIVAČNÍ/ MÍSTNÍ INCENTIVA: Účastníci se 
seznámili s výhodami porodu na klinice prostřednictvím 
zavedení místně vytvořených pobídek. (CRS / Niger) 
 

 

1. KAPACITA A ZDROJE: Zatímco projekt zajišťování 
potravin zlepšil pro některé zdroje a spotřebu, k 
překvapivým poklesům genderového násilí vedl lepší 
přístup k vodě (LWR / Niger) 

Sources: PACT/ Nepal 2013, Cekan Valuing Voices study for CRS/ Niger, 2016, Cekan for LWR 2008 



 
 
 



“SDG” budou potřebovat "1,5 až 5 bilionů dolarů ročně k dosažení cílů"  
 232 indikátorů, ale kolik z nich ukazuje na cíl udržitelnosti? 



 
 
 

Why the dearth and what to do next? 
 

 

Valuing Voices’ vize 

udržitelného rozvoje 

ZAPOJTE povinnost slyšet hlas účastníků při financování, navrhování, monitorování a 

evaluace programů 
1 

INVESTUJTE do trvalé a vznikající evaluace dopadů, a to přidělením 5% rozpočtu na takové 

hodnocení, učení a šíření lepšiho rozvoje 
2 

3 

4 
‘DESIGN’ pro trvalé dopady a dlouhodobou odpovědnost za jednotlivé země 

prostřednictvím evaluace toho, co pokračovalo, co neuspělo a proč a přizpůsobit financování 

a návrh pro udržitelné/trvalé dopady 

BUDUJTE regionální výzkumná centra, která budou destilovat globální lekce a současně 

podporovat a institucionalizovat místní vlastnictví 



 

 DISKUZE 

Připoj se k http://valuingvoices.com 
Obhajovat, Hodnotit a Propojovat! 

http://valuingvoices.com

