
Intervenčná logika Objektívne overiteľné ukazovatele Zdroje overenia informácií Predpoklady a riziká 

Celkový cieľ projektu (Overall

Objective) Dlhodobý dopad projektu,

širší rozvojový zámer, ku ktorému

projekt prispieva

Zlepšenie efektívnosti štátnej správy a občianskej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu (Specific

Objectives) Bezprostredne 

pozorovateľná pozitívna zmena

dosiahnutá realizáciou projektu

Špecifický cieľ : Zvýšiť mieru  participácie organizácií občianskej 

spoločnosti a občianskych aktivistov na rozhodovacej, 

implementačnej a servisnej činnosti orgánov verejnej správy 

(miestna štátna správa, samospráva) a štátom zriadených 

organizácií (IPPO a IMZO)

*12 študentských projektov na zlepšenie kvality života v oblasti, kde žijú, bude 

prerokovaných orgánmi verejnej správy

* 4 uzatvorené partnerstvá NGO "SRS Užhorod" s regionálnymi IPPO a IMZO

* Dokumentácia z tvorby projektov

* Vypracované projekty

* Prezentácie študentov

* Podpísané zlmuvy o partnerstve

* Správa o činnosti partnerskej organizácie 

SRS Užhorod

* Video z priebehu projektu

* Udržanie občianskej angažovanosti 

mladých po skončení projektu aj v 

prípade neúspešného alebo 

čiastočne neúspešného rokovania s 

verejnou správou

* štátny sektor si zachová 

kooperatívny postoj k organizáciám 

občianskej spoločnosti aj po 

skončení projektu

Výstup 1: Pracovníci s mládežou pripravení poskytovať kvalitné 

občianske vzdelávanie

Modul 1.1: zrealizovaný úvodný tréning

Modul 1.2: poskytnutý mentoring

* 16 osôb zo 4 oblastí (12 miest) Ukrajiny (12 učiteľov a 4 aktivisti z NGO)

* 6 dní úvodný tréning + účasť na celom priebehu projektu v pozícii partnerov študentských 

tímov (in-service tréning)

* 16 osôb, ktorým bol poskytnutý mentoring (in-service training) zo 4 oblastí (12 miest) 

Ukrajiny (12 učiteľov a 4 aktivisti z NGO)

* prezenčné listiny

* fotodokumentácia

* Správy z mentoringu

Výstup 2:  Mladí ľudia s kvalitným občianskym vzdelaním, 

Modul 2.1: Zrealizované regionálne vzdelávacie semináre

Modul 2.2: Zrealizovaná študijná cesta pre občianskych lídrov z 

Ukrajiny v členskej krajine EÚ (Slovensko)

*4 regionálne vzdelávacie semináre á 2,5 dňa v 4 oblastiach Ukrajiny

**108 zapojených študentov

**36 študentských projektových zámerov (východisko pre výstup 1.3.)

*12 pracovných stretnutí s predstaviteľmi NGO zameraných na občiansku participáciu a na 

občianske vzdelávanie - príprava obsahu študijnej návštevy

*1 študijná cesta v trvaní 5 dní pre najúspešnejší tím a jeho dospelých partnerov v 

Bratislave

**5 účastníkov z Ukrajiny - 3 študenti a 2 dospelí

**6 absolvovaných stretnutí s predstaviteľmi NGO z krajiny EÚ 

* prezenčné listiny

* fotodokumentácia

* projektové zámery študentov

* prezenčná listina

* fotodokumentácia

Výstup 3: Študentské projekty občianskej participácie na tvorbe a 

implementácii verejných politík v meste alebo regióne

Modul 3.1.: Pripravených 36 študentských projektov 

 

Modul 3.2: Posúdených a vybraných 36 projektov 

Modul 3.3: Prezentované projekty a skúsenosti z kontaktu s verejnou 

správou na regionálnych prezentačných seminároch 

*108 zapojených študentov, 12 zapojených učiteľov, 4 zapojení zástupcovia NGO

*8 vybraných na ďalšiu prezentáciu

*1 vybraný ako najúspešnejší - jeho autori sa zúčastnia workshopu v Bratislave - viď modul 

2.2)

*4 regionálne prezentačné semináre 

*36 prezentovaných projektov

* vypracované študentské projekty 

* hodnotiace hárky

* prezentácie študentov 

Výstup 4: Partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti a 

štátnym sektorom

Modul 4.1: Zrealizovaný 3-dňový Prezentačný a Informačný 

workshopu v Kyjeve

Modul 4.2 Vytvorené video ako informačný a propagačný materiál o 

projekte

* 8 prezentovaných projektov

*50 účastníkov informačného workshopu 

*1 video alebo séria videí  z priebehu projektu s edukatívnym a metodicko-podporným 

obsahom

* prezenčná listina

* fotodokumentácia

* video z priebehu projektu

Príloha č. 2 Matica logického rámca projektu

jednotná terminológia (inštitúcie, projekty mladých, učitelia - pracovníci s mládežou); názov projektu; počty účastníkov a aktivít; ...

Výstupy projektu (Outputs) Priame 

výstupy realizovaných aktivít, ktorých 

dosiahnutie prispieva k výsledkom, t.j. 

k splneniu špecifických cieľov. 

*Udržanie občianskej angažovanosti 

mladých v priebehu projektu, 

napriek prekážkam byrokratického 

charakteru pri realizácii ich iniciatív

*Štátny sektor akceptuje spoluprácu 

s občianskym sektorom



Aktivita 1: Tréning spolupracovníkov s mládežou z Ukrajiny

Modul 1.1: Príprava (X.17-II.18) a realizácia úvodného tréningu v 

Bratislave (6 dní, II.18) - príprava ukrajinských učiteľov a občianskych 

aktivistov na ich úlohu v ďalšom priebehu projektu 

Modul 1.2: Mentoring (in-service training, III.18-IV.19) pre 

ukrajinských učiteľov a občianskych aktivistov  v priebehu ich práce v 

pozícii partnerov študentských tímov (pozri modul 3.1)

Personálne vybavenie: konzultanti, lektori; prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, 

seniorexpert UA; odborný pracovník

Pomôcky na seminár;

Prenájom miestností;

Cestovné: tlmočníci, účastníci, seniorexpert;

Ubytovanie: tlmočníci, účastníci, seniorexpert;

Poskytnutá strava/stravné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti;

Suma: 22.991,25 €.

Aktivita 2: Vzdelávanie mladých lídrov občianskej spoločnosti

pripravení na priamu občiansku participáciu v reálnom živote 

(spracovaný zámer občianskeho projektu) a občianske líderstvo 

(získané skúseností z krajiny EÚ)

Modul 2.1: Regionálne vzdelávacie semináre v 4 oblastiach Ukrajiny 

(v každej oblasti jeden 2,5 dňový seminár, II.-VI.18)

Modul 2.2: Príprava (XI.18-V.19) a realizácia (5 dní, 6 účastníkov, 

V.19) študijnej cesty pre občianskych lídrov z Ukrajiny v členskej 

krajine EÚ (Slovensko)

Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; 

odborný pracovník

Nákup materiálu;

Prenájom miestností;

Cestovné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti;

Ubytovanie: tlmočníci, účastníci, seniorexperti;

Poskytnutá strava/stravné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti;

Suma: 32.255,85 €.

Aktivita 3: Tvorba  a implementácia študentských projektov na 

tvorbu verejných politík

Modul 3.1.: Príprava 36 študentských projektov v priamej spolupráci 

s ich dospelými partnermi (III.18-IV.19)

Modul 3.2: Posúdenie kvality 36 projektov (II.-V.19), na základe toho 

výber najúspešnejších projektov na prezentáciu na informačnom 

workshope v Kyjeve (modul 4.1) a na študijnej ceste v SR  (modul 2.2)

Modul 3.3: Prezentácia projektov a skúseností z kontaktu s verejnou 

správou na regionálnych prezentačných seminároch 

(= 4 krát 1 dňový seminár v každej oblasti, II.-III.19)

Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; 

odborný pracovník

Cestovné: tlmočník, účastníci, seniorexperti;

Ubytovanie: tlmočník, účastníci, seniorexperti;

Poskytnutá strava/stravné: tlmočník, účastníci, seniorexperti;

Suma: 10.868,00 €.

Aktivita 4.: Podpora vzniku partnerstiev medzi organizáciami 

občianskej spoločnosti a štátnym sektorom

Modul 4.1: Príprava (III.-V.19) a realizácia (V.19) 3-dňového 

Prezentačného a Informačného workshopu v Kyjeve - prezentácia 

aktivít č. 1 - 3 pracovníkom regionálnych IPPO, IMZO, Ministerstva 

školstva a vedy a predstaviteľov verejnej správy (V.19) pre 50 

účastníkov

Modul 4.2 Video z priebehu realizácie projektu - informačný a 

propagačný materiál pre tých, ktorí sa nezúčastnia modulu 4.1 (II.18-

VI.19)

Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; 

odborný pracovník; tvorca videa

Cestovné: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa;

Ubytovanie: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa;

Poskytnutá strava/stravné: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa;

Suma: 20.854,00 €.

Rozpočet projektu: 110 874,10 €; 99774,10 €; 11 100,00 €

                                celkový rozpočet, dotáciu ODA, spolufinancovanie žiadateľa

Objektívne overiteľné ukazovatele uvádzajte kvantitatívne ako aj kvalitatívne, výstupy a špecifické ciele musia mať uvedené  indikátory. Navrhnite ich tak, aby sa dali reálne sledovať počas implementácie a overiť po skončení projektu. Rozlišujte medzi indikátormi pre jednotlivé úrovne 

Zdroje overenia informácií, riziká a predpoklady uvádzajte po riadkoch v priamej súvislosti s každým plánovaným výsledkom a indikátorom. Na úrovni aktivít uveďte takisto predpoklady, ktoré musia byť splnené k tomu, aby sa aktivita zrealizovala a viedla k očakávanému výstupu a 

Odporúčame logický rámec zostaviť tak, aby nepresahoval 1, max. 2 strany A4. Detaily intervenčnej logiky sa uvádzajú v projektovom dokumente v príslušných kapitolách. Logický rámec slúži ako  prehľadný analytický nástroj pre plánovanie, manažovanie a kontrolu projektu. 

Aktivity projektu (Activities) 

Činnosti, ktoré je potrebné realizovať 

na dosiahnutie výsledkov projektu.

Vysvetlenie a odporúčania k vypracovaniu  logického rámca

V stľpci intervenčná logika uvádzajte: jeden celkový cieľ, špecifické ciele (odporúčame 1, maximálne 3), výstupy a aktivity.  Jednotlivé úrovne intervenčnej logiky musia byť navzájom logicky naväzujúce.

*pozvaní ukrajinskí účastníci aktivít 

realizovaných na území SR vlastnia 

cestovné doklady

*dostatočná technická 

infraštruktúra vo všetkých oblastiach 

Ukrajiny pre online komunikáciu v 

reálnom čase medzi slovenskými 

expertmi              a školskými tímami


