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Metóda SROI

Teória zmeny je „príbeh“ o tom, ako projekt 
„mení svet k lepšiemu“,

ako využíva svoje zdroje (vstupy) na uskutočnenie 
aktivít, ktoré neskôr vedú (transformáciou) k 
určitým výsledkom (výstupom) jednotlivcov, 

organizácie a spoločnosti



Metóda SROI

• Vznikla v USA r. 2000 keď sa sociálne podniky snažili obhájiť ich prínos 
pre spoločnosť. 

• Komplexne integruje sociálne, environmentálne, ekonomické a i. 
hodnoty do rozhodovacích procesov, pričom pohľad stakeholderov je 
v centre pozornosti

• Výsledky SROI analýz zväčša používajú NGOs alebo podnikatelia 
investujúci do sociálnych hodnôt na tvorbu „biznis plánu“, zatiaľ čo 
verejná správa na dizajn tzv. Teórie zmien

• Nástroj nie len na ex post ale aj ex ante analýzy



Výpočet

Prístup k meraniu odvodený od CBA, tzv. cosial accounting and social
auditing, ktorý zachytáva sociálnu (spoločenskú) hodnotu 
v monetárnom aj ne-monetárnom vyjadrení.

• Zjednodušene ide o relatívny pomer nákladov k benefitom

𝑆𝑅𝑂𝐼 =
č𝑖𝑠𝑡á 𝑠úč𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑜𝑣

č𝑖𝑠𝑡á 𝑠úč𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒

• 3:1 = Na každé investované euro pripadá 3eur benefitu



Výpočet

Prístup k meraniu odvodený od CBA, tzv. cosial accounting and social
auditing, ktorý zachytáva sociálnu (spoločenskú) hodnotu 
v monetárnom aj ne-monetárnom vyjadrení.

𝑆𝑅𝑂𝐼 =
č𝑖𝑠𝑡á 𝑠úč𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑜𝑣

č𝑖𝑠𝑡á 𝑠úč𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒Čas dobrovoľníkov, nástroje, materiál, občerstvenie a 
facilitácie workshopov, pracovných a focusových skupín, 
zabezpečenie miezd expertov, poistenie zamestnancov, 
granty, dotácie, dary, či osvetové materiály, ...

Pokles kriminality, pocit väčšej bezpečnosti, zvýšenie 
záujmu o verejnú politiku, získanie nových kontaktov, 
sociálne interakcie, vyššie sebavedomie členov komunity, 
úžitok z verejných priestranstiev, verejnej dopravy, ...



Cyklus SROI
1. FÁZA Nastavenie 
scopu a mapovanie 

vplyvu

2. FÁZA 

Zber a spracovanie 
dát

3. FÁZA 
Modelovanie a 

výpočet

4. FÁZA Interpretácia 
výsledkov SROI



1. FÁZA Nastavenie scopu a mapovanie vplyvu

V tejto fáze je veľmi dôležité pochopiť čo je potrebné zmerať, ako 
zahrnúť stakeholderov a ako konštruovať teóriu zmeny a nastaviť 
HYPOTÉZY

Potrebné je ujasniť si otázky ako:

- Je predmetom analýzy projekt alebo organizácia?

- Kto je konzumentom výstupov analýzy?

- Kto sú kľúčoví stakeholderi?

H0: Návratnosť investície do participatívneho procesu existuje a je vyššia ako 1,0







II. FÁZA Zber dát

Zdrojom dát sú rozhovory, výročné správy, účtovné závierky, dotazníky, web, 
sociálne siete a pod. 

Cieľom je:

• identifikovať čo sociálne hodnoty znamenajú pre stakeholderov

• aké sú ich očakávané prínosy

• pochopiť, akými aktivitami sú tieto hodnoty tvorené

• nájsť vhodné indikátory dokazujúcie, že zmena skutočne nastáva (radšej 
menej kvalitných, ako veľa nekvalitných dát)

• kvantifikovať kvalitatívne ukazovatele cez tzv. proxy hodnoty (odhady)
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III. FÁZA Modelovanie a výpočet

Na čo si dať pozor?

• Mŕtva váha

• Započítanie nákladov mimo scope/obdobie projektu

• Duplicitné započítanie prínosov

• Pozor na infláciu/diskontnú sadzbu

• Priaznivé obdobie vs. „drop off“

• Doba pridanej hodnoty a doba návratnosti





IV. FÁZA Interpretácia výsledkov



Ďakujem za pozornosť

kontakt:

veronika.fercikova@gmail.com

mailto:veronika.fercikova@gmail.com

