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• Konzultace 
• Trénink  
• Zefektivnění systému M&E 
• Využití technologií 
• Kinaki 

 



Jaké technologie máme na mysli? 

Sběr dat pomocí mobilních telefonů  
dotazník, GIS, activity tracking 
 
Nástroje pro reportování  
Automatizované reporty, shromažďování dat, využití dat 
při implementaci projektu 
 
Participativní metody a zpětná vazba v M&E 
Sociální média a udržování kontaktu po skončení projektu  



Hloupé nebo chytré telefony? 

Mobile Data Collection for M&E 

“Dumb Phones” 

“Smart Phones” 



Jaké technologie máme na mysli? 

Mobile Data Collection for M&E 

Papír Telefon 



Jak to celé funguje? 
Mobile Data Collection for M&E 

Mobilní dotazník 

Papírový dotazník 

 Design průzkumu        Sběr dat        Analýza dat       Report a zpětná 
       vazba 

Design průzkumu      Sběr dat   Vstup dat             Analýza dat         Report a  
               zpětná vazba 



• 4 implementující země 
• 26 milionu USD 

• 90 dní  
• Přes 2000 respondentů 
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EMBRACE 



Mobile Data Collection for M&E 



Je to to pravé pro vás? 
Máte vy a vaše partnerské organizace dostatečnou 
kapacitu na využití mobilních telefonů pro sběr dat? 

Mobile Data Collection for M&E 

 Dostupnost přístrojů na místním trhu 
 Use of mobile phones in the project area 
 Dostupnost elektřina (a internetu) 
 Čas potřebný na trénink 
 Nadšení a technická kapacity  
 



Mobile Data Collection for M&E 

Plánování rozpočtu pro sběr dat 
pomocí mobilních telefonů 

Jeden enumerátor nasbírá 5 – 30 
dotazníků denně  

Každý enumerátor potřebuje jeden 
přístroj  

Nejlevnější telefony jsou ke koupi 
od $60-$150 

$ 



PROa PROTI při sběru dat pomocí 
mobilních telefonů 

Mobile Data Collection for M&E 

Nové metody přináší výhody i nevýhody, 
jaké by to mohly být?  

 

? 



Mobile Data Collection for M&E 

? Co jsou Responsible Development Data  
? Kdo by s tímto přístupem měl pracovat 
? Proč je tento koncept relevantní v sociální, 

rozvojové a humanitární pomoci? 
? Co datům hrozí 
 

Zodpovědná a bezpečná manipulace 
s daty  



Mobile Data Collection for M&E 

• Klíčové koncepty 
• Co v rámci projektu považujeme za „data“ 
• Zodpovědné zacházení s daty 
• Celkové zabezpečení 
• Otázka etiky 



Mobile Data Collection for M&E 

Plánování 

Sběr dat 

Datová 
úschovna Analýza dat 

Sdílení dat 



Děkujeme za pozornost! 

Petra a Martina 

Heřmanova 22, 170 00 Praha 7, e-mail: ces@czecheval.cz, web: www.czecheval.cz 

e-mail: parisova@salanga.org & brtnikova@salanga.org  
web: www.salanga.org & www.kinaki.org  

mailto:parisova@salanga.org
http://www.salanga.org/
http://www.kinaki.org/
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