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1.

Úvod

Tato výroční zpráva je zpracována na základě požadavku Stanov sdružení, článek XIII, odst. 3. Zpráva
byla zhotovena předsedou sdružení ve spolupráci s členy správní rady sdružení. Pokrývá aktivity a
stav hospodaření za období od 1.1.2009 do k 31.12.2009. Česká evaluační společnost, o.s. (dále jen
společnost) jako občanské sdružení založené v souladu s §6 zákona č.83/1990 Sb. není povinna ze
zákona výroční zprávu vypracovávat. Považujeme za standardní praxi tuto zprávu vypracovat a
předložit závěrečný roční účet členské základně k zajištění průhlednosti aktivit a financování
společnosti.

2.

Cíle sdružení

Česká evaluační společnost je občanské sdružení. Jedná se o dobrovolnou, nestátní, neziskovou
organizaci registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Článek III Stanov společnosti stanoví
tyto cíle a činnosti sdružení:

3.

Vývoj institucionálního rámce v roce 2009

Orgány společnosti
Kongres České evaluační společnosti dle článku VIII Stanov sdružení, odstavec 3, proběhl dne
22.12.2009. Kongresu se účastnilo 9 řádných členů sdružení. Kongres projednal otázky spojené
s činností a hospodařením v roce 2009 a výhledem úkolů sdružení pro rok 2010.
Kongres České evaluační společnosti zvolil v souladu s článkem VIII Stanov sdružení novou Správní
radu pro období 2010 – 2012 ve složení:
Ing. Katarína Navrátilová
Mgr. Steve OConnor

PhDr. Dmitrij Švec
Ing. Daniel Svoboda
V souladu s článkem 9, odst. 2 Stanov Správní rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu
(výkonného ředitele) během svého prvého zasedání v roce 2010.
Publicita a povědomí o ČES
V roce 2009 byla Česká evaluační společnost, o.s. poprvé zaregistrována širší evaluační komunitou.
Díky seminářům, webovským stránkám, účasti na akcích EES i IDEAS a cílené komunikaci ČES
s vybranými „vlastníky“ evaluací v ČR jsme zahájili budování povědomí o existenci platformy sdružující
evaluátory a zájemce o evaluace v České republice.
Existenci platformy evaluátorů ČES zachytila i studie „Evaluation Systems in the Visegrad Member
States“ (listopad 2009), kde je uveden krátký popis historie vzniku ČES a krátká zmínka o poslání a
činnosti.
Členská základna
V roce 2009 Sdružení přijalo 5 nových členů. K 31.12. 2009 Česká evaluační společnost, o.s. registruje
20 řádných členů. V pracovních skupinách (ad-hoc) ale ke konci roku fungovalo 5 dalších potenciálních
členů. Z hlediska profesionálního zaměření je členská základna strukturována následovně:

Evaluátor

45%

50%

Programový manažer
Ostatní

5%

Podmínky k činnosti
V souvislosti s náborem nových členů Kongres společnosti na podzim roku 2009 schválil snížení
členských poplatků pro rok 2010 z 2000,- Kč. na 1000,- Kč pro nové členy Sdružení.
ČES stále udržuje minimální výdaje na režii - využívá prostory kanceláře (včetně energií) společnosti
člena Správní rady bezplatně.

4.

Analýza činnosti v roce 2009

SWOT analýza
Výroční zpráva 2008 uvádí zjednodušenou souhrnnou SWOT analýzu České evaluační společnosti, o.s
(viz níže). Tato analýza po aktualizaci zůstává jako základní referenční materiál i pro hodnocení vývoje
v roce 2009.
Silné
Odborně silná základna společnosti (profil členů)
Podpora zakladatele pro rozvoj činnosti
Spolupráce a networking v rámci CzecDET
Databáze kontaktů (ověřených) v oblasti evaluací
v Evropě

Slabé
Nižší kapacita členů se zapojit díky časovému
vytížení
Neexistence pracovníků (pracovníka) pro
podporu organizace a administrace ČES na
úvazek
Neexistence vlastních prostor společnosti
Členská základna neodpovídá potenciálu
evaluací v ČR
Neexistence systému evaluací

Příležitosti
Rizika
Možnost cíleného rozvoje prostřednictvím Nedostatek financí pro provoz v případě neúčasti
dotačního programu MZV
v dotačních řízeních
Využití know-how členů ČES pro zapojení ČES do
mezinárodních struktur
Cílený nábor členů
Možnost využití internetu (web) pro informační
a komunikační aktivity na podporu evaluačního
vzdělávání (a obecně evaluací)
Navázání na CzechDet evaluační školení v oblasti
networkingu evaluátorů
Spolupráce při nastavení systému ZRS

Projekty
V roce 2009 Česká evaluační společnost, o.s. realizovala projekt „Budování kapacit české evaluační
konstituce“ podpořený z programu pro nestátní neziskový sektor Ministerstva zahraničí České
republiky. Projekt v celkové částce 250 000,- Kč by zaměřen posílení institucionální kapacity České
evaluační společnosti, o.s. prostřednictvím cílených evaluačních seminářů, rozvojem databáze
materiálů k evaluacím a zapojením českých evaluátorů a České evaluační společnosti, o.s. do
mezinárodních procesů.
Dále byl v roce 2009 podán projektový záměr do dotačního titulu MZV ČR – Česko-polské fórum.
V roce 2009 se Sdružení podílelo na organizaci studijní cesty rumunských pracovníků implementačních
struktur strukturálních fondů do České republiky.
Rozvoj webovských stránek a eLearningové aplikace k evaluačnímu vzdělávání
První školení prostřednictvím e-evaluace proběhla v termínu říjen – prosinec 2009. Bylo registrováno
více než 50 účastníků z ČR a Evropy. Finální zpráva bude k dispozici po ukončení školení (31.12.2009)
na vyžádání.
Realizace projektu MZV ČR
Projekt dokončen k 31.12.2009. V rámci projektu byla zrealizována 2 školení – pro zájemce z řad
konstituence ZRS (9 účastníků) a zájemce z řad evaluací obecně (16 účastníků).

Pokračující podpora evaluačního tréninku CZECHDET (2009)
Sdružení podpořilo v roce organizačně přípravu a realizaci mini-IPDET (CZECHDET09) konané v Srní
na Šumavě od 13.-19.9.2009.
Účast na světové konferenci IDEAS (JAR)
V březnu 2009 se členka ČES paní Petra Krylová účastnila světové konference Mezinárodní asociace
rozvojové evaluace v Jižní Africe s příspěvkem na téma Rozvojové vzdělávání.
Evropská evaluační společnost (EES)
V roce 2009 probíhaly kontakty s EES na ad-hoc bázi. Členové předsednictva EES navrhli, aby ČES
zorganizoval NESE meeting/mini-konferenci v Praze u příležitosti konference EES v roce 2010.
NESE (National Evaluation Societies in Europe)
Předsedkyně a místopředseda sdružení se účastnili setkání NESE 2009. Místopředseda sdružení byl
jmenován do přípravné komise NESE pro společnou deklaraci NESE na Konferenci EES v Praze 2010.
Rozvoj aktivit v oblasti evaluací intervencí hrazených ze strukturálních fondů
Místopředseda sdružení nyní jedná se zástupci Slovinské evaluační společnosti o partnerství v projektu
FP7.

5.

Akční plán pro rok 2010

Rozvoj webovských stránek a eLearningové aplikace k evaluačnímu vzdělávání
Webstránky a e-evaluace považujeme za hlavní komunikační nástroj. Z tohoto důvodu bude Sdružení
v roce 2010 považovat web za prioritu pro další rozvoj.
Vznik Sekretariátu Sdružení
Česká evaluační společnost, o.s. potřebuje administrativní a organizační podporu své činnosti. Proto
v roce 2010 budou hledány cesty pro získání zaměstnance na částečný úvazek pro podporu činnosti.
Pokračující podpora evaluačního tréninku CZECHDET (2010)
Mini-IPDET považuje Česká evaluační společnost, o.s. za hodnotný a vhodný nástroj vzdělávání pro
zvýšení profesionalizace evaluací. Proto i v roce 2010 budeme hledat cesty podpory účasti/realizace
série mini-IPDET.
Příprava žádosti do programu OP RLZ
V roce 2010 bychom chtěli požádat o podporu záměru evaluačního školení pro veřejnou správu
z operačních programů ESF v České republice.
Účast na roční konferenci IDEAS (Kanada)
Spolupráce s IDEAS bude i roce 2010 považována za prioritní. Budeme hledat cesty jak podpořit účast
delegáta ČES na pravidelném setkání členů IDEAS u příležitosti realizace školení IPDET v Kanadě.
NESE (National Evaluation Societies in Europe)
Na podzim (říjen 2009) proběhne další setkání evropských evaluačních společností pod hlavičkou
NESE s cílem zhodnotit spolupráci v roce 2008, představit aktivity společnosti a seznámit se s výsledky
výzkumného projektu zaměřeného na definování kompetencí evaluátora v evropském měřítku.
EES Konference v Praze
V Praze proběhne v říjnu 2010 evropská evaluační konference pod hlavičkou EES. ČES považuje za
vhodné nabídnout své know-how a služby organizátorům EES.
Rozvoj aktivit v oblasti evaluací intervencí hrazených ze strukturálních fondů
V roce 2010 se pokusíme vytvořit společný projekt s partnery v oblasti evaluací strukturálních fondů.
K datu předložení této zprávy místopředseda sdružení zahájil neformální diskuse s vybranými partnery
(vysoké školy, řídící orgány programů)
Rozvoj síťování v oblasti „evaluací“ a podpory transferu know-how
V roce 2010 budeme pokračovat v „kontaktních“ akcích směrem k veřejných subjektům v ČR v oblasti
evaluací. Vzhledem k pozitivním zkušenostem s organizací studijních cest a stáží pro pracovníky
veřejné správy z nových členských zemí EU bude tato činnost pokračovat.

6.

Hospodaření společnosti v roce 2009

Příloha:
-

Návrh rozvojových os pro další činnost ČES

