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Princípy praxe kolektívneho dopadu
V posledný ch piatich rokoch ná s inš pirovalo pozorovanie rozš ıŕ enia využ itia metó dy kolektı́vneho
dopadu, kde tisı́cky odbornı́kov z praxe, donorov a tvorcov politı́k na celom svete zač ali rieš iť
komplexné spoloč enské problé my s využ ıv́ anı́m prá ve tohto prı́stupu. Množ stvo poznatkov a inš pirá ciı́
ú speš né ho využ itia prı́stupu kolektı́vneho dopadu v praxi neustá le rastie a to aj vďaka skú senostiam
rô znych expertov zo spoluprá ce pri uskutoč ňovania spoloč enský ch zmien, ktoré nadobudli poč as
desiatok rokov v oblasti efektı́vnej medzisektorovej kooperá cie. Uzná vanı́ odbornı́ci na kolektı́vny
dopad naďalej potvrdzujú rozhodujú ci vý znam pre dosahovanie rozsiahlych spoloč enský ch zmien
dodrž anie piatich podmienok kolektı́vneho dopadu, ktoré John Kania a Mark Kramer prvý krá t
zade inovali v č asopise Stanford Social Innovation Review v zimnom vydanı́ 2011. (Pre vysvetlenie
podmienok, pozri zá ver tohto dokumentu.) Mnoho odbornı́kov z praxe ná m hovorı́, ž e popis rá mca
kolektı́vneho dopadu v pô vodnom č lá nku pomohol urč iť spoloč nú de inı́ciu a praktickú terminoló giu
pre opı́sanie zá kladný ch prvkov dô sledné ho a presné ho, ale napriek tomu aj lexibilné ho a organické ho
prı́stupu k rieš eniu zlož itý ch problé mov vo veľkom rozsahu.
Uspeš nı́ praktici pre kolektı́vny dopad vedia, ž e aj keď je nevyhnutné splniť vš etky pä t podmienok,
ktoré zade inovali Kania a Kramer, pre dosiahnutie celospoloč enskej zmeny vo vä č šom rozsahu to
nemusı́ stač iť. Tento dokument opisuje ďalšie princípy, ktoré môžu praktikom pomôcť ako
úspešne uskutočňovať kolektívny dopad. Aj keď mnohé z tý chto princı́pov nie sú pre kolektı́vny
dopad jedineč né , zistili sme, ž e kombiná cia piatich podmienok a tý chto ďalš ıć h princı́pov prispieva k
dô kladnejš ej celospoloč enskej zmene. Dú fame, ž e tieto princı́py pomô ž u donorom, odbornı́kom a
tvorcom politı́k uvaž ovať, č o je vhodné a potrebné pre uplatnenie prı́stupu kolektı́vneho dopadu a ž e
posilnia existujú ce iniciatı́vy pri prekoná vanı́ problé mov a preká ž ok. Dú fame tiež , ž e tieto princı́py
mô ž u pomô cť tý m, ktorı́ sa usilujú o kolektı́vny dopad, ale ho mož no eš te neimplementujú v plnej
miere, aby vedeli identi ikovať prı́lež itosti a prı́stupy, ktoré by zvý šili š ancu na ú spech. Ako postupne
aplikujeme podmienky a princı́py kolektı́vneho dopadu, plne oč aká vame, ž e sa v priebehu č asu bude
ďalej vyvı́jať ak spoloč né pochopenie toho, č o vytvá ra prı́klady dobrej praxe.

1. Iniciatívy navrhujte a realizujte s prioritou princípu spravodlivosti (rovnosti).
Pre iniciatı́vy kolektı́vneho dopadu na dosiahnutie udrž ateľné ho zlepš enia v komunitá ch je dô lež ité ,
aby identi ikovali systé mové š truktú ry a postupy, ktoré mô ž u vytvoriť preká ž ky dosiahnutia
spravodlivý ch vý sledkov pre vš etky č asti populá cie, najmä v zmysle etnika a spoloč enské ho postavenia.
S tý mto cieľom musia byť iniciatı́vy kolektı́vneho dopadu od zač iatku navrhované tak, aby sa
zabezpeč ilo, ž e poč as ich riadenia, plá novania, realizá cie a hodnotenia bude zachovaný princı́p
spravodlivosti (rovnosti). Pri navrhovanı́ a realizá cii iniciatı́v kolektı́vneho dopadu so zameranı́m na
spravodlivosť musia odbornı́ci z praxe rozč leniť ú daje a vyvinú ť straté gie, ktoré sa orientujú na
zlepš enie vý sledkov pre postihnú tú č asť populá cie.

2. Do spolupráce zapojte členov komunity.
Clenovia komunity - tı́, ktorý ch ž ivoty sú najpriamejš ie a najhlbš ie ovplyvnené problé mom, ktorý rieš i
iniciatı́va - musia byť zmysluplne zapojenı́ do riadenia, plá novania, implementá cie a hodnotenia
iniciatı́vy. Clenovia komunity mô ž u vná š ať rozhodujú ce (a niekedy prehliadané ) pohľady na riadiacie a
rozhodovacie orgá ny, mô ž u prispieť k upresneniu vyvı́jajú cich sa cieľov, straté giı́ a ukazovateľov
iniciatı́vy kolektı́vneho dopadu, mô ž u pomô cť spoluvytvá rať a implementovať rieš enia, ktoré
vychá dzajú z prež itý ch skú senostı́ a majú potenciá l vý znamné ho využ itia, mô ž u sa podieľať na
budovanı́ kapacı́t komunı́t viesť a udrž iavať zmeny a mô ž u sa podieľať na interpretá cii ú dajov a
procesoch neustá leho uč enia sa. Niekedy mô ž u subjekty s rozhodovacı́mi prá vomocami alebo iné
zainteresované strany neú myselne č eliť dynamike moci alebo iný m š trukturá lnym preká ž kam, ktoré
mô ž u konkré tnym partnerom brá niť v tom, aby sa zapojili ú primne a ú plne; skutoč né zač lenenie si
vyž aduje hlbkové preskú manie skupinový ch potrieb a procesov, aby sa zabezpeč ilo, ž e vš etky
zú č astnené strany majú ú plné prı́lež itosti prispievať do procesov. Zapojenie komunity tý mito
spô sobmi pomá ha ú siliu o kolektı́vny dopad pri rieš enı́ problé mov, ktoré sú najdô lež itejš ie pre tý ch,
ktorý ch sa tý ka najviac, buduje kapacity a umož ňuje participá ciu a vlastnı́ctvo rieš enı́ v komunite a
pomá ha zač leniť prá cu v komunite tak, aby bola efektı́vnejš ia a udrž ateľnejš ia.

3. Spájajte a spoločne vytvárajte s medzisektorovými partnermi.
Tı́my kolektı́vneho dopadu sú vytvá rané a zlož ené z akté rov z rô znych sektorov a č astı́ komunity
vrá tane neziskový ch organizá ciı́, verejnej sprá vy, podnikateľské ho sektora, ilantropie a obyvateľov. Aj
keď nie vš etky iniciatı́vy budú aktı́vne zapá jať vš etky sektory sú č asne, spoluprá ca zlož ená iba z
jedné ho alebo dvoch typov akté rov (napr. vš etky neziskovky a vš etci donori...) nemá potrebnú
rozmanitosť akté rov, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie systé mové ho pohľadu, ktorý prispieva k
robustnej iniciatı́ve kolektı́vneho dopadu. Medzisektorovı́ partneri, ktorı́ majú pri hľadanı́ rieš enia
svoju jedineč nú ú lohu, sa podieľajú na spoluvytvá ranı́ spoloč nej agendy, identi iká cii spoloč ný ch
opatrenı́ a implementá cii aktivı́t potrebný ch na dosiahnutie cieľov iniciatı́vy.

4. Používajte údaje na kontinuálne vzdelávanie, prispôsobovanie a zdokonaľovanie.
Kolektı́vny dopad nie je rieš enı́m, je skô r kooperatı́vnym procesom rieš enia problé mov. Tento proces
vyž aduje, aby si partneri naďalej uvedomovali zmeny v kontexte, zhromaž ďovali a uč ili sa z dá t/ú dajov,
otvorene zdieľali informá cie a pozorovania s ostatný mi a rý chlo reagovali a prispô sobovali svoje
straté gie na vyvı́jajú ce sa prostredie. Na dosiahnutie tohto cieľa by iniciatı́vy mali mať jasné priority v
uč enı́, budovať silné š truktú ry a procesy uč enia a vytvá rať kultú ru uč enia, ktorá skupine umož nı́
využ ıv́ ať zmysluplné , dô veryhodné a už itoč né kvalitatı́vne a kvantitatı́vne ú daje pre kontinuá lne
vzdelá vanie a strategické zlepš ovanie. Mnoho iniciatı́v považ uje za prı́nosné mať dô sledný a
formalizovaný systé m použ ıv́ ania ú dajov.

5. Podporujte lídrov s jedinečnými systémovými zručnosťami a vodcovstvom.
Aby iniciatı́vy kolektı́vneho dopadu dosiahli transformač né zmeny, musia mať lı́dri silné zruč nosti v
oblasti facilitá cie, manaž mentu a vytvá rania atmosfé ry tı́movej spoluprá ce. Takı́to lı́dri musia byť
schopnı́ vytvá rať udrž ateľné prı́lež itosti, aby sa ľudia stretá vali a mohli prediskutovať svoje rozlič né
ná zory a pohľady. Lı́dri musia mať zruč nosti pre podporu vypracovania spoloč nej vı́zie, zdieľaia

predstá v a oč aká vanı́ akté rov, musia byť schopnı́ pomô cť akté rom pochopiť zlož itosť a nelinearitu
pokiaľ ide o zmeny na ú rovni systé mu, musia sa vedieť venovať dobrej kondı́cii celé ho systé mu a byť
ochotnı́ meniť svoje vlastné organizá cie v sú lade s agendou skupiny a musia byť zdatnı́ v budovanı́
vzťahov a dô very medzi spolupracovnı́kmi. Tieto systé mové vodcovské zruč nosti sú nevyhnutné pre
podpornú (chrbticovú ) organizá ciu a tiež pre ďalš ıć h lı́drov v š truktú rach spoluprá ce, ako sú č lenovia
riadiaceho vý boru, komunitnı́ lı́dri a lı́dri akč ný ch skupı́n.

6. Koncentrujte sa na program a systémové stratégie.
Navzá jom previazané aktivity, ktoré iniciatı́va uskutoč ňuje na dosiahnutie svojich cieľov, by sa mali
zamerať skô r na straté gie kolektı́vneho programu a systé mové zmeny ako na individuá lne programy
alebo organizá cie. Medzi systé mové straté gie patria straté gie, ktoré zlepš ujú komuniká ciu a
koordiná ciu medzi organizá ciami, menia postupy a sprá vanie pracovnı́kov a bene icientov, posú vajú
sociá lne a kultú rne normy, zlepš ujú rozsah služ ieb systé mu (š ıŕ enı́m technı́k, ktoré už v rá mci
komunity v organizá ciá ch fungujú alebo priná š ajú do komunity nové postupy založ ené na dô kazoch) a
menia samotné politiky.

7. Vytvárajte kultúru, ktorá podporuje vzťahy, dôveru a rešpekt medzi aktérmi.
Partnerstvá kolektı́vneho dopadu vyž adujú , aby akté ri dospeli k spoloč né mu pochopeniu problé mu a
zdieľaný m cieľom, aby spolupracovali a nový mi spô sobmi zosú ladili svoju prá cu a navzá jom sa uč ili.
Autentické medziľudské vzťahy, dô vera, reš pekt a zač lenenie sú kľú č ový mi prvkami kultú ry, ktorá je
nevyhnutná pre uskutoč nenie tejto ná roč nej prá ce. Pri ú silı́ o vytvorenie takejto kultú ry musı́ byť
podporná organizá cia a ďalš ı́ lı́dri iniciatı́vy proaktı́vni.

8. Prispôsobujte sa miestnemu kontextu.
Zatiaľ č o je splnenie piatich podmienok v rá mci iniciatı́v kolektı́vneho dopadu povinný ch a iniciatı́vy
majú zo vzá jomné ho uč enia sa veľký prı́nos, je dô lež ité , aby sa iniciatı́va prispô sobila aj miestnemu
kontextu. Iniciatı́vy mô ž u doká zať veľa, ak hlbkovo pochopia problé m, ktorý sa snaž ia vyrieš iť loká lne a to jednak z ú dajov a vstupov z komunity a jednak z pochopenia prá ce iný ch iniciatı́v a koalı́ciı́, ktoré
mô ž u pracovať na podobný ch té mach. Prispô sobenie prá ce tak, aby zodpovedalo kontextu miestnej
komunity, umož ňuje koalı́cii si vá ž iť a stavať na existujú cej prá ci akté rov, zosú laďovať ju a presadzovať
systé mové a programové straté gie, ktoré sú najviac relevantné pre miestne potreby.

* * *

Tieto princı́py praxe boli identi ikované na zá klade prá ce expertov z Collective Impact Forum v
spoluprá ci s Aspen Institute Forum for Community Solutions, FSG, Forum for Youth Investment,
Grantmakers for Effective Organizations, Living Cities, PolicyLink, Tamarack Institute, a United Way
Worldwide.

Päť podmienok kolektívneho dopadu
Zatiaľ č o sa naš e chá panie toho, ako uplatniť kolektı́vny dopad v praxi, prehlbilo a rozš ıŕ ilo, jadrom
prı́stupu zostá va pä ť podmienok uvedený ch v pô vodnom č lá nku “Collective Impact”.

Spoločná agenda:
Vš etci akté ri majú spoloč nú vı́ziu zmeny, ktorá zahŕ ňa spoloč né pochopenieproblé mu a spoloč ný
prı́stup k rieš eniu problé mu prostrednı́ctvom dohodnutý ch aktivı́t.

Zdieľané meranie:
Dohoda o spô soboch, ako sa bude hodnotiť a vykazovať ú spech, s krá tkym zoznamom spoloč ný ch
ukazovateľov, ktoré sa de inujú a použ ijú vo vš etký ch zú č astnený ch organizá ciá ch na uč enie a
zlepš ovanie.

Navzájom previazané aktivity
Zapojenie rô znorodé ho sú boru zainteresovaný ch strá n, zvyč ajne naprieč sektormi, koordiná cia sú boru
diferencovaný ch č innostı́ prostrednı́ctvom vzá jomne sa posilň ujú ceho akč né ho plá nu.

Kontinuálna komunikácia:
Castá a š truktú rovaná otvorená komuniká cia medzi mnohý mi akté rmi s cieľom budovať dô veru,
zabezpeč iť spoloč né ciele a vytvá rať spoloč nú motivá ciu.

Podporná organizácia:
Kontinuá lna podpora od nezá vislý ch, dedikovaný ch pracovnı́kov pre iniciatı́vu, vrá tane podpory pre
dosahovania vı́zie a realizá cie straté gie iniciatı́vy, podpory akč né ho plá nu, spoloč né ho systé mu
hodnotenia, podpory verejnosti, pokroku v politike a mobilizá cie inancovania. Vš etci, ktorı́ pracujú v
rá mci podpornej infraš truktú ry, mô ž u byť z jednej organizá cie alebo mô ž u mať rô zne ú lohy v
spolupracujú cich viacerý ch organizá ciá ch.

