
DOPORUČENÁ STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 

 

Tento dokument uvádí doporučující strukturu Závěrečné zprávy k vyhodnocení projektů 

podpořených HMP v rámci programů pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců. 

Jedná se o doporučenou strukturu – vždy záleží na konkrétním typu projektu a jeho charakteru. 

 

 

DOPORUČENÁ STRUKTURA: 

I. Základní informace o projektu 

 název a číslo projektu  

 co bylo předmětem realizace projektu (festival / služby / celoroční činnost / 

publikace...) a co bylo cílem projektu (např. vzdělávání dospělých cizinců, zvýšení 

informovanosti majority o určité národnostní menšině či komunitě cizinců, vzájemné 

setkávání příslušníků národnostní menšiny či komunity cizinců atd.) 

 jaké byly cílové skupiny (např. děti a mládež, majorita, minorita atd.) + jaké bylo 

zapojení cílových skupin / jak velkou cílovou skupinu projekt zasáhl (např. cca 180 

účastníků, 10 migrantských organizací, atd.) 

 kdy + kde byl projekt realizován (uveďte konkrétní termíny všech akcí realizovaných 

v projektu a místo či místa jejich realizace) 

 

II. Podrobnější popis obsahu a výstupů projektu 

 jaké byly hlavní aktivity realizované v rámci projektu (technické zajištění, organizační 

činnost, zajištění prostor, personální zajištění – včetně konkrétních účinkujících v rámci 

programu v jednotlivých termínech atd.) a jakými způsoby byl projekt propagován 

 jaké byly hlavní výstupy projektu (workshopy, taneční kurzy, koncert, výstava, 

publikace, leták, kurzy češtiny pro děti, terénní práce, kurzy sociokulturní orientace) a 

jejich popis a kvantifikace (počet či objem výstupů projektu 

 jaké byly spolupracující organizace (uveďte konkrétně, které organizace 

neziskového/veřejného/komerčního/akademického sektoru se do realizace projektu 

zapojily) 

 

III. Vyhodnocení realizace projektu 

 jaké byly dopady projektu (přínos pro cílové skupiny / pro danou oblast) 

 problémy při realizaci projektu 

 dobrá praxe při realizaci projektu 

 významnější změny v realizaci projektu oproti plánu – popis a zdůvodnění (např. místo 

3 volnočasových akcí realizovány dvě, počet účastníků festivalu 800 osob přesáhl 

původní odhad 500 osob, místo 200 kusů letáků jich bylo vydáno 400 apod.)  

 zhodnocení potřebnosti pokračování projektu v dalších letech (pokud existuje 

předpoklad pokračování) 


