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FÓRUM
sociální politiky
odborný recenzovaný časopis

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
zdravím Vás s dalším číslem našeho časopisu. Máme za sebou

zimu (konečně!), a i když nebyla krutá, myslím, že i Vy jste se těšili na
jaro - sluníčko, teplo, kvetoucí stromy... Mně osobně se zima zdála
nekonečná, březen nám sice přinesl pár pěkných dnů, ale ty se stří-
daly se sněhovými kalamitami a plískanicemi, zkrátka bylo nevlídno.
Ale to je snad naštěstí za námi.

Nevlídno je, jak se zdá, i v médiích, mám te� na mysli média hlav-
ního proudu. Není dne, abychom si nepřečetli o nějaké hrůze, pozi-
tivní zprávu aby člověk hledal s lupou v ruce. Ale naštěstí existuje
i ten náš, reálný život, s našimi blízkými, přáteli, kolegy, a tam je
všechno v pořádku. 

Snažili jsme se, abychom Vám v tomto čísle přinesli články zají-
mavé a objektivní a myslím, že při jejich čtení Vás hrůza jímat nebu-
de. Co tedy nabízíme? Tady je malá ochutnávka.

Do recenzované části jsme zařadili opět „zrcadlový" článek, a to
o vývoji nemocenského pojištění u nás a na Slovensku. Jde o zají-
mavý exkurs do historie nemocenského pojištění poté, co byl rozdě-
len společný stát Čechů a Slováků. Dalším článkem v recenzované
části je sta� zabývající se rozsahem ošetřovatelské péče v pobytových
zařízeních sociálních služeb. Autoři článku popisují skutečnou do-
stupnost péče a na základě zjištěných faktů navrhují i řešení ke zlep-
šení stávající situace.

V nerecenzované části časopisu jsou také publikovány velmi zají-
mavé stati. První z nich je článek, zabývající se diskriminací osob na
základě jejich pohlaví a seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími legis-
lativními opatřeními, která byla či jsou přijímána v Evropské unii pro
ochranu osob s jinou sexuální orientací. 

Další článek Vám přináší informace o poskytované dlouhodobé
péči v jednotlivých zemích Evropské unie a probíhajících či připravo-
vaných reformách v této oblasti.

Článek Analýza zpětné vazby účastnic projektu „Soulad rodiny
a podnikání žen na Praze - západ" informuje o výsledcích uvedeného
projektu, kdy svoje zkušenosti přináší přímo jeho účastnice. Článek
o nehmotných hodnotách v sociálních službách je výsledkem stáže
jeho spoluautorky a zajímavým námětem i pro naši republiku, nebo�
je skutečně nelehké zjistit, zda organizace občanského sektoru vyna-
kládají veřejné prostředky účelně a efektivně, tedy že jejich projekty
jsou skutečně ku prospěchu. Autoři nabízí možnost, jak tyto nehmot-
né hodnoty měřit. Článek, referující o Národním týdnu manželství,
rozebírá instituci manželství a přináší důkazy o prospěšnosti formál-
ního svazku dvou lidí pro ně samotné, ale zejména pro jejich děti.
Snad bude tento článek mít vliv na nás všechny, abychom byli schop-
ni řešit problémy, které v soužití nejenom dvou lidí zákonitě nastáva-
jí, s chladnou hlavou a rozmyslem. 

Článek zabývající se bydlením a dopady demografických změn in-
formuje o semináři, který se zaměřil na problematiku bydlení v Praze
a celé České republice v kontextu demografických změn. Článek se
zejména zabývá tématem seniorského a sociálního bydlení. Jak jistě
víme, jde o prioritu, která se řeší již dlouho, a jejíž vyřešení je zásad-
ní zejména pro seniory či sociálně slabší, ale třeba i pro státní rozpo-
čet, protože na dávky na bydlení vynakládáme my všichni jeho pro-
střednictvím nemalé částky každý rok. Problematika bydlení pro se-
niory je navíc součástí konceptu dlouhodobé péče. 

Poslední krátký článek referuje o Konferenci „Sociální služby v ČR
a v Evropě", která se bude konat na konci května v Českých Budějo-
vicích. V některém z příštích čísel bychom Vám rádi zprostředkovali
výsledky této konference a přiblížili témata, o kterých se na konfe-
renci bude diskutovat.

Milí čtenáři, doufám, že se Vám toto číslo bude líbit, že se dozvíte
spoustu nových informací a přeji Vám, abyste si užívali svých sku-
tečných životů a nebyli příliš v zajetí virtuální reality dneška, doufám,
že nám zachováte přízeň a opět se těším na shledání s dalším číslem,
které vyjde v červnu. 

Krásné a spokojené dny.
Hana Roztočilová

šéfredaktorka
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představu, o jaká témata v kurzu půjde, že
jsem si je mohla vybrat i s pomocí psy-
choložky....), psychická podpora ( ..a dále
se mi líbil i dialog, cítila jsem z něj i pod-
poru do budoucna). 

Ztráta kontaktů s profesí, ztráta odbor-
nosti, specifických znalostí a odlišný život-
ní stereotyp bezpochyby vede k potížím se
znovuzapojením do pracovního procesu
(Zajíčková, 2007). Řada žen dlouhou
dobou strávenou mimo pracovní trh ztrati-
la představu, jaké jsou požadavky na pra-
covní místa, neorientují se příliš v nových
požadavcích trhu práce, ztratily přehled
o novinkách a změnách v předpisech a zá-
konech, potřebují řadu nových informací.
Skupinová či individuální forma práce s tě-
mito ženami se jeví jako velmi perspektiv-
ní (Já na nich sama vidím, že tam chodí
moc rády, že se dostanou do společnosti,
něco nového se učí, jenom nám v kurzu
kvetou). I zde se potvrdil fakt, že s danými
tématy se již v rámci své dřívější pracovní
aktivity setkávaly a řadu věcí si jen potře-
bují oživit („Vzhledem k tomu, že jsem
měla angličtinu ve škole naposledy asi
před osmi lety, tak jsem myslela, že mi
gramatika moc nepůjde, ale ta v testu mi
přišla jednoduchá.“).

Přínosy vzdělávacích a motivačních
kurzů lze spatřovat také v tom, že mají po-
zitivní vliv na psychiku a sociální život
účastníků. Řada žen po absolvování kurzů
nalezla opět psychickou stabilitu a motiva-
ci („Do projektu nám vstoupila žena, tehdy

měla velký problém se sebevědomím, po
rodičovské prakticky nebyla zvyklá na lidi,
byl pro ni velký problém ve skupině jakko-
liv promluvit. Během kurzu prošla zásadní
proměnou, nalezla ztracenou sebedůvěru,

splnila si sen, začala pracovat jako realitní
makléřka. To korunovala několikanásob-
ným oceněním makléřka měsíce úspěšné
realitní kanceláře“). Pozitivně byla hodno-
cena možnost setkávat se s jinými ženami
ve stejné nebo obdobné situaci, možnost
vzájemné podpory, sdílení zkušeností, po-
citů a plánů. Druhotným efektem projektu
je neformální budování kontaktů, sociál-
ních sítí - networking, které významně po-
máhají k začleňování žen do pracovního
a sociálního života (Pak se tam dalo i pár
žen dohromady, takové ty nadšenkyně do
zdravé výživy,  scházejí se pravidelně
a chtějí rozjet nějaký společný „busi-
ness“).

Závěr

Celkově účastnice hodnotí přínosy vzdě-
lávací aktivity pozitivně, oceňují možnost
získat či prohloubit předpoklady pro za-
městnání či sebezaměstnání (zahájení
vlastní podnikatelské činnosti) a zlepšení
své kvalifikace, ale také vnímají, že kurz
obnovil jejich sebevědomí a zprostředko-
val jim nové kontakty s lidmi, kteří mají ob-
dobné problémy, o kterých mohou mluvit
a vzájemně si poradit či se podpořit. Pro
všechny dotazované ženy představovaly
vzdělávací kurzy a psychodiagnostika pře-

devším seberealizaci, možnost být mezi
lidmi a mluvit s dospělými, protože doma
jsou většinou jen se svými dětmi. Většina
účastnic kurzů byla motivovaná, s velmi
aktivním přístupem k sebevzdělávání
a touhou po pracovním uplatnění. Potvrdi-
la se vysoká účinnost těchto projektů na cí-
lovou skupinu žen na mateřské a rodičov-
ské dovolené. Vzdělávací a psychosociální
význam těchto projektů pro skupiny žen,
které jsou sice ekonomicky neaktivní, ale
představují skupinu pracovníků s vysokým
potenciálem na trhu práce, je nesporný. 
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Co pro Vás bylo nejpřínosnější? Co Vám chybělo, co byste zlepšily? 
Analýza vlastních silných a slabých stránek Nic nechybělo

Psychická podpora Podrobnosti o jednotli-
vých tématech na webových stránkách

Zhodnocení a pomoc při výběru Kontakty na lektory
vhodných kurzů

Nehmotné hodnoty v sociálních službách - můžeme je měřit? 

Jaroslava Hrabětová, Olinga Ta´eed

Organizace občanského sektoru v současné době čelí zvýšeným požadavkům na deklarování dopadů svých projektů, a s tím

souvisí otázka, jak je měřit či evaluovat. Příspěvek uvádí příklad ze Spojeného království (UK), kde se zadavatel (krajský úřad)

rozhodl, že v nadcházející dotační výzvě v sociální oblasti jako další hodnotící indikátor využije změření sociální hodnoty, so-

ciálního dopadu organizace, která se uchází o finanční podporu. Pro tento účel si zadavatel zvolil metriku Social Earnings

Ratio (S/E Ratio) vyvinutou na výzkumném pracovišti Center for Citizenship, Enterprise and Governance, při univerzitě

v Northamptonu. Nejedná se pouze o monitoring, evaluaci a vyhodnocení realizovaného projektu a organizace, ale rovněž

o nalezení co nejtransparentnějšího způsobu samotného výběru organizací, poskytovatelů sociální služby. 

Měření (evaluace) organizací občanského
sektoru

V posledních třiceti letech jsou organi-
zace občanského sektoru (organizace třetí-
ho sektoru, neziskového sektoru, dobro-
volnického sektoru či subjekty sociální

ekonomiky) vystaveny zvýšeným požadav-
kům na dokladování dopadů svých projek-
tů nebo jiných forem sociálních aktivit. Vý-
sledkem pak prokazují svoji legitimitu,
efektivnost, úspěšnost a argumentují jím
při žádostech o kofinancování z veřejných

i soukromých zdrojů (Crane, Matten, Spen-
ce, 2014, s. 15; Dohnalová, Průša, 2011;
Dohnalová et al., 2012; Salamon, Anheier
et al. 1999; Skovajsa et al., 2010). V po-
sledních letech také došlo k dramatickému
nárůstu počtu nestátních neziskových or-
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ganizací (NNO) (Epstein, Buhovac, 2008),
čímž se vytváří konkurenční prostředí a or-
ganizace potřebují prokázat svou smyslu-
plnost.

Pokud jde o kvalitu služeb, pak v nezis-
kovém sektoru je jednodušší sledovat ná-
klady a výnosy organizace, nežli monitoro-
vat výkon. Neziskové organizace tak snad-
no čelí přetrvávajícím nejasnostem, nejen
pokud jde o jejich příjmy, ale také pokud
jde o jejich výkonnost. V konkurenčním
prostředí financování hledají organizace
důkazy o své efektivitě, kterou potřebují
deklarovat v rámci grantového procesu,
svým podporovatelům atd. K hodnocení
své výkonnosti NNO používají různé způ-
soby měření jednotlivých aspektů, jako je
efektivita, účinnost, výsledky, dopad atd.
(Anheier, 2005, s. 190). 

Ve Spojeném království (UK) neziskové
organizace zahájily měření sociálního do-
padu již na přelomu 19. a 20. století. Od
počátku 21. století je otázka hodnocení pro
NNO klíčová. A proces evaluace a používa-
ní různých metod hodnocení se stávají
prostorem pro prosazování skupinových
a profesních zájmů. Zásadním problémem
současné debaty o měření efektivity v ob-
čanském sektoru zůstává fakt, že na rozdíl
od komerčních organizací v oblasti občan-
ského sektoru lze obtížně definovat jasnou
a široce sdílenou představu toho, co je ús-
pěch. Ziskový sektor prokazuje svou efekti-
vitu zřetelnou kategorií měřitelného fi-
nančního zisku. Občanský sektor při proka-
zování svého výkonu (při vytváření veřej-
ného dobra) stojí před složitějším úkolem,
jak měřit nefinanční hodnotu. Dohnalová
et al. (2012) uvádí, že tímto dilematem je
zatěžkaná jakákoli snaha o objektivní hod-
nocení dopadů sociálních intervencí, včet-
ně těch, které jsou spojeny se sociálním
podnikáním (Dohnalová et al., 2012).

Integrovaný program Help to Live at
Home (příklad z Leicestershire, UK)

Program Help to Live at Home (HTLAH)
byl navržen tak, aby pomohl uživateli služ-
by dosáhnout maximální možné míry ne-
závislosti (tzv. „reablement“) obvykle

v bezpečí a pohodlí domova. Jedná se
o integrovanou (sociální a zdravotní) in-
tenzivní krátkodobou službu pro osoby se
zdravotním postižením, nebo oslabené či
zotavující se po nemoci či úrazu. Program
je financovaný krajským úřadem v Leices-
tershiru a realizován prostřednictvím po-
skytovatelů - organizací „nezávislého“
sektoru (nezávislý sektor v britském kon-
textu označuje organizace, které jsou nezá-
vislé na vládním sektoru).

V roce 2015 se zadavatel Programu
HTLAH rozhodl, že v nadcházející dotační
výzvě jako další hodnotící indikátor využi-
je změření sociální hodnoty, sociálního do-
padu organizace, která se uchází o finanč-
ní podporu na poskytování sociální a zdra-
votní (integrované) služby. Nejedná se
pouze o monitoring, evaluaci a vyhodno-
cení realizovaného projektu a organizace,
ale rovněž o nalezení co nejtransparent-
nějšího způsobu samotného výběru orga-
nizací, poskytovatelů sociální služby, kteří
se ucházejí o získání finanční podpory od
zadavatele zakázky. 

Pro tento účel si zadavatel zvolil metriku
Social Earnings Ratio (S/E Ratio) vyvinu-
tou v roce 2011 na výzkumném pracovišti
Center for Citizenship, Enterprise and Go-
vernance (CCEG, www.cceg.org.uk), při
univerzitě v Northamptonu. S/E Ratio je
nástroj k měření a analýze sociálního do-
padu (sociální hodnoty), který je založený
na GAP (General Accounting Principles),
konvertující nehmotnou hodnotu do fi-
nanční. Vztahuje se ke společenské odpo-
vědnosti společnosti (Corporate Social
Responsibility CSR) a k pověsti organiza-
ce. Jedná se o generický, univerzální ná-
stroj poskytující rychlou zpětnou vazbu,
pracující s objemnými daty a novými ICT
metodami jako je analýza sentimentu. Na
základě rychlého změření sociální hodnoty
mohou být organizace mezi sebou také na-
vzájem komparovány (benchmarking) (Ta-
'eed, 2014). 

Aplikace a využití

Popsanou metodou bude v roce 2016
změřena sociální hodnota každé organiza-

ce, která se uchází o získání kontraktu a po-
skytování sociální služby v rámci HTLAH.
Výsledek měření spolu s dalšími hodnotí-
cími kritérii bude sloužit jako podklad pro
rozhodování o tom, zda určitá organizace
bude vybrána a podpořena. Stejnou meto-
dou lze provádět průběžný monitoring
a evaluaci kvality poskytované služby, což
z dlouhodobé perspektivy může přispět ke
zlepšování kvality a transparentnosti po-
skytovaných služeb. 

Otázkou je, zda by bylo možné podobný
systém měření sociální hodnoty či sociál-
ního dopadu použít také v České republice.
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