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Εισαγωγή 

Η Μέτρηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (SIM4CSOs) 
είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της λειτουργίας 
των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, 
τη διαφάνεια και τη διακυβέρνησή τους. Αν και παρατηρείται δημιουργία μεγάλου αριθμού μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών που συμμετέχουν στην παροχή ευρέος φάσματος κοινωνικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εξέλιξη αυτή δεν συνοδεύεται από συστηματικές 
πρακτικές/εργαλεία διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιολόγησης. Ομοίως, η αύξηση του αριθμού και της 
σημασίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής χρηματοδότησης 
και της νέας φιλανθρωπίας έχει προκαλέσει μια αυξανόμενη εστίαση στη μέτρηση της κοινωνικής αξίας 
και του κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των οργανώσεων του Τρίτου 
Τομέα. Από τη μία πλευρά, οι χρηματοδότες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επισημαίνουν όλο και 
περισσότερο ότι θέλουν να γνωρίζουν αν τα κονδύλια και οι πολιτικές τους κάνουν τη διαφορά, ενώ ο 
Τρίτος Τομέας καλείται τακτικά να αποδείξει ότι παράγει κοινωνική αξία που είναι διακριτή, τόσο σε 
είδος όσο και σε ποσότητα.   

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Τρίτος Τομέας στερείται ενός αυτόματου μηχανισμού τεκμηρίωσης των 
οφελών που παράγει. Αυτό έχει ανατεθεί σε μια σειρά από εργαλεία αποτίμησης και συσκευές 
μέτρησης, επικεντρώνοντας στο ερώτημα "Τι θα συνέβαινε χωρίς τη δραστηριότητα των φορέων του 
τρίτου τομέα;". Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό ζητούνται όλο και συχνότερα και με όλο και 
μεγαλύτερη αυστηρότητα τόσο από μεγάλους (κράτος, τμήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- ΕΚΕ 
κ.λπ.) όσο και από μικρούς (π.χ. ιδιώτες) χρηματοδότες. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των φορέων του 
Τρίτου Τομέα εφαρμόζει εργαλεία αυτό-αξιολόγησης των δραστηριοτήτων τους, στοχεύοντας στην 
περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. 

Η Έκθεση 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη μέτρηση 
του κοινωνικού αντίκτυπου και τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε χώρα εταίρο, δηλαδή στην Κροατία, την 
Ιταλία, την Κύπρο, τη Νορβηγία, το Ισραήλ, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Αυτή η 
έκθεση σηματοδοτεί την κορύφωση της διαδικασίας ανατροφοδότησης, η οποία έλαβε μέρος σε κάθε 
χώρα που συμμετέχει σε αυτό το έργο, και έχει ως σκοπό να μάθει περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση 
κοινωνικού αντίκτυπου στην πράξη.  Η επιθυμία για καλύτερη κατανόηση των τρεχουσών πρακτικών 
και συμβολή στην προώθηση ενός κοινού επιπέδου γνώσης, ικανοτήτων και πρακτικής οδήγησε στη 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και σε μια σειρά από ομάδες εστίασης. Το 
ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στη μητρική γλώσσα κάθε χώρας και διανεμήθηκε από τους 
οργανισμούς-εταίρους. Ζητήθηκε από τους εταίρους να συγκεντρώσουν απαντήσεις από 30 
οργανισμούς τουλάχιστον και να διεξάγουν δυο ομάδες εστίασης, μια με τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη (κυβερνητικά σώματα, ακαδημαϊκούς, εταίρους ιδιωτικού τομέα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς 
κλπ.) και μια με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  Λόγω διαφόρων περιορισμών που επιβλήθηκαν 
λόγω του Κορωναϊού, αρκετοί από τους οργανισμούς διεξήγαγαν τις ομάδες εστίασης διαδικτυακά.   

Ο κάθε εταίρος διένειμε το ερωτηματολόγιο στους δικούς του εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθαν από επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονταν σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς. Επίσης,  συμμετείχε μεγάλο ποσοστό από επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις συμμετείχαν ιδιωτικοί οργανισμοί και αντιπρόσωποι (πχ 
επαγγελματίες στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης), κοινωνικές επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί 



 

  
 
 
 

στο ερωτηματολόγιο ή/και στις ομάδες εστίασης. Ο/Η κάθε αντιπρόσωπος του οργανισμού-εταίρου 
αξιολόγησε και ανέλυσε τα αποτελέσματα και ετοίμασε μια συνοπτική αναφορά στα Αγγλικά. Επιπλέον, 
ζητήθηκε από τον κάθε οργανισμό-εταίρο να διεξάγει μια επισκόπηση της μη-κερδοσκοπικής αγοράς στη 
χώρας του, με σκοπό την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το εθνικό πλαίσιο.  

Συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές  

Η δευτερογενής έρευνα συγκέντρωσε 31 βέλτιστες πρακτικές στις χώρες υπό μελέτη και συγκεκριμένα 
την Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Νορβηγία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Πολωνία και Ελλάδα. Οι περισσότερες 
πρακτικές επικεντρώθηκαν σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς (49% από το δείγμα), ενώ το δεύτερο 
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από κοινωνικές επιχειρήσεις.  Είναι ενδιαφέρον ότι στη πλειοψηφία των 
βέλτιστων πρακτικών, η Μέτρηση Κοινωνικού Αντίκτυπου (ΜΚΑ) διεξήχθη από ένα συνδυασμό 
εσωτερικών και εξωτερικών (σε σχέση με τη δραστηριότητα) ειδικών. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις 
συνδεόταν με την έλλειψη σημαντικών ειδικών γνώσεων στους οργανισμούς ή με θέματα πρόσβασης 
στους τελικούς δικαιούχους αφού σε κάποιες περιπτώσεις λόγω των κανόνων προστασίας δεδομένων 
(GDPR) ο/η εξωτερικός/ή ειδικός δεν μπορούσε να φτάσει στους τελικούς δικαιούχους του έργου.  

Όσον αφορά το ερώτημα ποιος χρηματοδοτεί την εκτέλεση μιας ΜΚΑ, οι περισσότερες βέλτιστες 
πρακτικές χρηματοδοτήθηκαν από τον ίδιο οργανισμό (66%), ενώ η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί 
σε λιγότερο από 1 στις 5 περιπτώσεις ΜΚΑ. 

Η συνολική ποικιλόμορφη φύση της πρακτικής ΜΚΑ αναδεικνύεται επίσης από την αυξημένη ποικιλία 

μεθοδολογιών/εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της αξιολόγησης, με περισσότερα 

από 15 διαφορετικά εργαλεία ή συνδυασμούς εργαλείων να χρησιμοποιούνται σε όλο το δείγμα μας, με 

τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου σε 10 περιπτώσεις. Επιπλέον, τα πιο γνωστά ή πολύ προβεβλημένα 

εργαλεία, όπως η Κοινωνική Επιστροφής επι της Επένδυσης- ΚΕΕ (Social Return on Investment- SROI), 

θεωρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ως μη ολοκληρωμένα και ως εκ τούτου συνοδεύτηκαν από τη χρήση 

πρόσθετων εργαλείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νέο εργαλείο 

Υπάρχον Εργαλείο 



 

  
 
 
 

Κατά μέσο όρο, η διενέργεια μιας ΜΚΑ βαθμολογήθηκε ως μια δραστηριότητα μέτριας έντασης 
πόρων που οδήγησε σε βαθμό 6,6 (από τα 9). Ωστόσο, όταν η ΜΚΑ διεξάγεται με εσωτερικούς πόρους, 
τότε η ένταση των πόρων αυξάνεται στο 8, εξέλιξη που αναδεικνύει τα χαμηλά επίπεδα διαθέσιμης 
εμπειρογνωμοσύνης στους σχετικούς οργανισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τη διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ΜΚΑ, δεν  παρατηρήθηκε σημαντική 
συνοχή, αν και οι πιο σχετικές δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν μέσα σε περίοδο 6 μηνών. Παραδόξως, 
σε μια από τις βέλτιστες πρακτικές, ο απαιτούμενος χρόνος για τη διεξαγωγή  ΜΚΑ για μια δεδομένη 
(μικρής κλίμακας) δραστηριότητα ήταν 20 ώρες. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού που 
δέχεται τη ΜΚΑ επηρεάζει την αντίληψη για το πόσο έντονη είναι η ένταση των πόρων του τελευταίου. 
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις οργανισμών με ευρωπαϊκή έκθεση, η ΜΚΑ αξιολογείται ως μια 
δραστηριότητα με μεγάλη ένταση πόρων. Η ένταση φαίνεται να μειώνεται σταδιακά όταν περνάμε από 
το ευρωπαϊκό στο εθνικό και στη συνέχεια στο περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, αυξάνεται και πάλι 
(σχεδόν στα επίπεδα των οργανισμών με δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο) στις περιπτώσεις των 
βέλτιστων πρακτικών που επικεντρώνονται στο τοπικό επίπεδο - αυτό συνδέεται εν μέρει με το 
γεγονός ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίχθηκαν σε εσωτερικούς εμπειρογνώμονες/πόρους. 
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Τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών, υπάρχει γενική αποδοχή ότι 
οι περισσότερες από αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές ή/και να 
επεκταθούν. Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτές θεωρείται ότι μπορεί να 
μεταφερθεί σε άλλους τομείς. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει το γεγονός ότι η ΜΚΑ είναι μια 
δραστηριότητα μάλλον προσαρμοσμένη στον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται και, ως εκ τούτου, είναι 
δύσκολο να μεταφερθεί εύκολα σε άλλο τομέα στον οποίο ισχύουν διαφορετικές εικασίες και 
πρακτικές. 

 

Λόγοι για τη διεξαγωγή μιας ΜΚΑ 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο κυριότερος λόγος για να ξεκινήσει ένας οργανισμός μια 
δραστηριότητα ΜΚΑ είναι η ανάγκη να πείσει τρίτους, στην ουσία χρηματοδότες, επενδυτές αντίκτυπου, 
πελάτες, για τη σημασία των δραστηριοτήτων τους και του συνολικού αντίκτυπού τους. Αν και ορισμένες 
από τις βέλτιστες πρακτικές διεξήχθησαν ενόψει της ανάγκης για ένα ιστορικό και έναν πόρο που θα 
υποστηρίξει τον στρατηγικό τους σχεδιασμό, η εξωτερική διάσταση των αποτελεσμάτων της ΜΚΑ 
καταγράφηκε σχεδόν πάντα με συνέπεια σε όλες τις καταγεγραμμένες βέλτιστες πρακτικές. Είναι 
ενδιαφέρον ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τρίτα μέρη περιλάμβαναν επίσης εθελοντές ή συνολικούς 
(μη οικονομικούς) υποστηρικτές. 

Συνολικά, η διάσταση των τρίτων μερών συνδέθηκε επίσης με το επίπεδο του πόσο ευπαρουσίαστα 
μπορούν να είναι τα αποτελέσματα της ΜΚΑ - σε πολλές βέλτιστες πρακτικές επισημάνθηκε ως 
σημαντικός παράγοντας η δυνατότητα χρήσης των αποτελεσμάτων της μέτρησης του αντίκτυπου για την 
προβολή/μάρκετινγκ στα μέσα ενημέρωσης.  

Παρόλα αυτά, σε αρκετές μελέτες περίπτωσης σημειώθηκε το όφελος που δημιουργείται από μια ΜΚΑ 
στη διάσταση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Μέσω της ΜΚΑ ο σχετικός οργανισμός θα 
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μπορούσε να αποκτήσει πιο εμπεριστατωμένα δεδομένα σχετικά με το τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί 
τόσο αποτελεσματικά, αλλά ακόμη και ποιες είναι οι πραγματικές αλλαγές που επιτυγχάνονται μέσω 
οποιουδήποτε συγκεκριμένου έργου. Το τελευταίο, ήταν πράγματι εξαιρετικά σημαντικό για πολλές 
βέλτιστες πρακτικές που καταγράφηκαν, με την ΜΚΑ να αναλαμβάνει το ρόλο της πιστοποίησης της 
αρχικής Θεωρίας Αλλαγής του οργανισμού (όταν υπάρχει) ή της καταγραφής των πραγματικών αλλαγών 
που επιτεύχθηκαν στη ζωή των δικαιούχων. Όπως αναφέρεται σε μία από τις καταγεγραμμένες βέλτιστες 
πρακτικές: "Η θεωρία που αναπτύχθηκε για κάθε πρωτοβουλία/έργο/δραστηριότητα θα πρέπει στη 
συνέχεια να επικυρώνεται από ειδικούς του θέματος και ομότιμους, καθώς και από άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία". 

Ομοίως, σε ορισμένες περιπτώσεις, τέθηκε το ζήτημα της διαφάνειας, σε διαφορετικά ακροατήρια-

στόχους, όπως πελάτες, εργαζόμενους, την κοινωνία στο σύνολό της και χρηματοδότες. Με τις 

δραστηριότητες ΜΚΑ ένας οργανισμός θα μπορούσε να προβάλει πιο ανοιχτά τον αντίκτυπό του, 

αυξάνοντας τη διαφάνεια των επιτευγμάτων του. 

Οφέλη 

Όσον αφορά τα οφέλη από τις δραστηριότητες ΜΚΑ, όλες οι βέλτιστες πρακτικές τόνισαν την καταγραφή 
του θετικού αντίκτυπου που δημιουργήθηκε, με πιο συστηματικό και πιο "αλεξίσφαιρο" τρόπο από ποτέ 
άλλοτε. Αυτό μεταφράστηκε σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία των επιτευγμάτων του οργανισμού, η 
οποία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε βελτιωμένες δυνατότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων. 
Επιπλέον, η καλύτερη κατανόηση του τι λειτουργεί και πώς λειτουργεί καθιστά τους σχετικούς 
οργανισμούς πιο αποτελεσματικούς, οδηγώντας έτσι σε καλύτερη θέση τους τελικούς δικαιούχους.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγράφηκε η θετική επίδραση στους υπαλλήλους τους (και στους 

εθελοντές), καθώς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα εντός του 

οργανισμού τους - αισθανόμενοι επίσης ότι είναι σημαντικοί για τον οργανισμό. Παράλληλα, οι 

εργαζόμενοι μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα, με βαθύτερο και πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, τον 

αντίκτυπο που υποστηρίζουν να επιτευχθεί, δημιουργώντας και πάλι ένα θετικό συναίσθημα. 

Είναι ενδιαφέρον ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. CIVICUS/Κύπρος) η δραστηριότητα ΜΚΑ 

υποστήριξε επίσης την καλύτερη κατανόηση του δυνητικού ρόλου ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, 

καθώς η διαδικασία ανέδειξε θέματα που δεν ήταν καλά συνδεδεμένα μέχρι εκείνη τη στιγμή με την 

αποστολή των οργανώσεων, όπως, για παράδειγμα, ο επηρεασμός της πολιτικής (ο βαθμός στον οποίο 

η κοινωνία των πολιτών είναι ενεργή και επιτυχής στον επηρεασμό της δημόσιας πολιτικής) ή/και η 

λογοδοσία του κράτους και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Προκλήσεις 

Μια τελευταία σημαντική πτυχή της έρευνας για τις βέλτιστες πρακτικές ήταν ο εντοπισμός των 
προκλήσεων που προέκυψαν από τις ίδιες τις πρακτικές. Είναι ενδιαφέρον ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
που καταγράφηκαν επισημάνθηκε μια σειρά προκλήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση μιας διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων για το συγκεκριμένο θέμα. Μεταξύ των πιο 
συχνά αναφερόμενων προκλήσεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Τι μετράμε; 
● Στόχοι προς μέτρηση - φαίνεται ότι σε αρκετές βέλτιστες πρακτικές δαπανήθηκε πολύς χρόνος 

προκειμένου να καθοριστεί τι είναι αυτό που πρέπει να μετρηθεί. 
● Καταγραφή των αποτελεσμάτων - ο καθορισμός της καλύτερης μεθοδολογίας για την έρευνα 

σχετικά με τα αποτελέσματα, όταν αυτά είχαν οριστεί, επισημάνθηκε επίσης ως πρόκληση.  
● Πώς να κατανοήσουμε ποια αλλαγή συνδέεται με τον οργανισμό μας και ποια όχι - η απόδοση 

σημειώθηκε από πολλούς οργανισμούς ως μια πολύ δύσκολη άσκηση. 
 
Ζήτημα πόρων 

● Η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα - στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οργανισμοί ήταν 
αγχωμένοι με το χρόνο που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

● Πολύ απαιτητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων - σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία 
περιλάμβανε μια ποικιλία εργαλείων (π.χ. ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις) προκειμένου να 
μπορέσουν να επιτύχουν απτά και "ατράνταχτα" αποτελέσματα. 

● Ποιες δεξιότητες θα πρέπει να έχει το άτομο που θα του ανατεθεί η συγκεκριμένη διαδικασία; - 
στις τοπικές οργανώσεις, το πρόσωπο αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο να βρεθεί. 

 
Συλλογή δεδομένων 

● Το ζήτημα της συλλογής δεδομένων - κατανοούν οι ερωτηθέντες πραγματικά τις ερωτήσεις; 
● Χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης - είναι τότε οι απαντήσεις από την έρευνα αντιπροσωπευτικές; 
● Πώς να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τους δικαιούχους/την πρόσβαση στα δεδομένα που 

επιβάλλει ο GDPR 
● Ανεπαρκή δεδομένα από τους εταίρους στην περίπτωση έργων που υλοποιούνται με τη 

βοήθεια κοινοπραξιών 

 
Εισαγωγή στη διαδικασία 

● Διάρκεια του ερωτηματολογίου - ορισμένοι θα απέφευγαν να το συμπληρώσουν ή θα το 
συμπλήρωναν με σοβαρό τρόπο. 

● Δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών - σε πολλές περιπτώσεις η MKA ήταν μια διαδικασία 
επαφής με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για πρώτη φορά, οπότε η υψηλή δέσμευσή τους δεν 
ήταν εύκολο να επιτευχθεί. 

● Οι άνθρωποι δεν αισθάνονταν άνετα με τη μέτρηση των επιπτώσεων, επειδή θεωρούσαν ότι 
θα τους έφερνε σε ευάλωτη θέση. 

● Απόκτηση νομιμότητας - της διαδικασίας και στη συνέχεια των αποτελεσμάτων. 

 
Άλλα μεθοδολογικά ζητήματα 

● Υπάρχει μια ευρέως αποδεκτή μεθοδολογία για τη νομισματοποίηση των 
αλλαγών/επιπτώσεων; 

● Πώς να εξατομικεύσουμε τα γενικά ερωτηματολόγια, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα; 
● Πώς να χρηματοδοτηθεί η ισορροπία μεταξύ του να είναι οικονομικά αποδοτικό και να έχουμε 

καλά αποτελέσματα; 
● Πώς να πείσουμε ότι η MKA πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα; 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

Βασικά συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου κερδίζει έδαφος σε όλες τις χώρες που εξετάζονται, αν και τα 
εθνικά πλαίσια δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει μια δομημένη προσέγγιση για το συγκεκριμένο έργο. Στην 
ουσία, οι γενικοί κανόνες, οι κατευθύνσεις και ένας εθνικός φορέας που καθορίζει τις γενικές 
διαδικασίες και τις αξίες που πρέπει να ακολουθούνται είναι λίγο-πολύ ανύπαρκτοι.  

Αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΜΚΑ εφαρμόζεται για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων/έργων/προγραμμάτων που 

βρίσκονται στο επίκεντρο, η κύρια κινητήρια δύναμη για τέτοιες πρωτοβουλίες ήταν η ενδυνάμωση της 

συγκέντρωσης κεφαλαίων καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενίσχυση της προβολής του 

μάρκετινγκ. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον δεδομένου ότι η πλειονότητα των βέλτιστων πρακτικών που 

εντοπίστηκαν σχετίζονται με ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι είναι περισσότερο 

επικεντρωμένες στον σκοπό.  

Σε γενικές γραμμές, η ΜΚΑ διεξάγεται από έναν συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, αν και μία από τις κύριες προκλήσεις που σημειώθηκαν ήταν ο εντοπισμός του 

κατάλληλου ατόμου σε κάθε οργανισμό. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ΜΚΑ θεωρείται μια διαδικασία 

αρκετά απαιτητική σε πόρους, δεν είναι πάντα εύκολη απόφαση η διενέργειά της σε μικρότερους 

οργανισμούς που επικεντρώνονται σε τοπικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τις κύριες προκλήσεις που ανέδειξε η έρευνα, κάποιες από αυτές ήταν ο προσδιορισμός 

του τι πρέπει να μετρηθεί και πώς θα μετρηθεί, η δέσμευση της ομάδας, καθώς και η συγκέντρωση 

αντιπροσωπευτικών συνόλων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση. 

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν, η μεταφορά της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε 

άλλες τοποθεσίες ή η κλιμάκωση μπορεί να είναι το κύριο επόμενο βήμα, ενώ η μεταφορά μιας βέλτιστης 

πρακτικής σε έναν άλλο τομέα αναμένεται να είναι μάλλον δύσκολη, καθώς οι μεθοδολογίες της ΜΚΑ 

είναι αρκετά εξειδικευμένες στον τομέα. Για το σκοπό αυτό, η γενίκευση των μεθοδολογιών αποτελεί 

σημαντική πρόκληση. 

Συμπεράσματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα 

Από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, λίγες μόνο χώρες είχαν θεσπίσει πολιτική ή 
κανονισμούς που να ορίζουν εθνικά πρότυπα για τη μέτρηση των επιπτώσεων. Καμία κυβέρνηση δεν 
εκδίδει συγκεκριμένες οδηγίες, ούτε επιβάλλει την υποβολή εκθέσεων ή τη δημοσιοποίηση από τις 
ΚΤΠ σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα ή πλαίσιο δημοσιοποίησης. Στις χώρες που σημείωσαν 
κάποιες νομικές ή κανονιστικές αναφορές στη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου περιλαμβάνονταν η 
Κύπρος και η Ιταλία, η τελευταία από τις οποίες εισήγαγε τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου ως 
"βασικό στοιχείο για τη νομική αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρήσεων". 
 
Παρά την απουσία σαφώς καθορισμένης επίσημης καθοδήγησης γύρω από τη μέτρηση του 
αντίκτυπου, οι εκπρόσωποι των έργων από διάφορες χώρες θεωρούν ότι οι συνθήκες και οι τάσεις 
αρχίζουν σταδιακά, αν όχι γρήγορα σε ορισμένα μέρη, να αλλάζουν. Συγκεντρώνοντας τις εντυπώσεις 
από τις διάφορες εκθέσεις χωρών, φαίνεται ότι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες ευθύνονται για 
την αλλαγή του λόγου γύρω από τη μέτρηση του αντίκτυπου. 

 



 

  
 
 
 

Εξωτερικοί Οδηγοί 

● Οι κοινωνικές προκλήσεις γίνονται όλο και πιο επείγουσες και έντονες, απαιτώντας σαφή 

κατανόηση των αποτελεσματικών λύσεων. 

● Απαιτήσεις από τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς:  

o Οι δημόσιοι προϋπολογισμοί στενεύουν προκαλώντας εκκλήσεις για μεγαλύτερη 

διαφάνεια και λογοδοσία εκ μέρους των δικαιούχων επιχορηγήσεων. 

o Οι δωρητές γίνονται πιο στρατηγικοί και επικεντρώνονται στα θέματα που 

υποστηρίζουν. Ορισμένοι προσδίδουν στις επιχορηγήσεις τους έμφαση στα 

αποτελέσματα. 

Εσωτερικοί Οδηγοί 

● Υπάρχει η αίσθηση μεταξύ των οργανισμών ότι η μέτρηση του αντίκτυπου δημιουργεί 

εμπιστοσύνη με τις κοινότητες και τους ωφελούμενους πληθυσμούς.  

● Οι οργανώσεις πιστεύουν ότι η μέτρηση του αντίκτυπου μπορεί να επικυρώσει την παροχή 

υπηρεσιών. Επιτρέπει στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να αξιολογήσουν εάν και σε ποιο 

βαθμό οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δικαιούχων.  

● Η αναγνώριση ότι η μέτρηση του αντίκτυπου βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στους οργανισμούς να 

ανταποκρίνονται καλύτερα και/ή να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους όλο και πιο 

σπάνιους και/ή πολύτιμους πόρους.  

● Η αναγνώριση ότι ο παρατεταμένος κατακερματισμός μεταξύ των ομότιμων εμποδίζει τον πολύ 

αναγκαίο συντονισμό. Αυτή η έλλειψη συνοχής και συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της 

μέτρησης του αντίκτυπου, μπορεί να δυσχεράνει την αξιολόγηση των οργανισμών για το κατά 

πόσο οι παρεμβάσεις τους είναι αποτελεσματικές στην επίτευξη των στόχων τους. 

● Η αναφορά επιπτώσεων είναι ένας τρόπος για να ξεχωρίσετε. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

συχνά ανταγωνίζονται για χρηματοδότηση από δωρητές και, ως εκ τούτου, επιδιώκουν δράσεις 

που τους επιτρέπουν να εμφανίζονται πιο επαγγελματίες στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

Τρέχουσες πρακτικές μέτρησης αντικτύπου 

Οι τρέχουσες πρακτικές μέτρησης του αντικτύπου διέφεραν σημαντικά από χώρα σε χώρα και μεταξύ 
των ερωτηθέντων από την ίδια χώρα, ωστόσο, όσον αφορά τη χρησιμότητα ή τον σκοπό της μέτρησης 
του αντικτύπου, υπήρξε μεγάλη συναίνεση ότι η μέτρηση του αντικτύπου μπορεί να αποφέρει 
σημαντική αξία. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά την έλλειψη ρυθμιζόμενων πρακτικών γύρω από τη 
διαχείριση του αντικτύπου (ή ίσως εξαιτίας αυτής!), υπήρξε σαφής συναίνεση μεταξύ πολλών μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών ότι η μέτρηση του αντικτύπου μπορεί να αποφέρει μεγάλη αξία σε έναν 
οργανισμό. 
  
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ερωτηματολόγιο και στις ομάδες εστίασης συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό 
ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές μέτρησης και διαχείρισης του αντίκτυπου θα 
επωφεληθούν από αυτές. Αρκετά από τα οφέλη που σημείωσαν οι ερωτηθέντες περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων (Κύπρος), ένα σημείο 
εκκίνησης από το οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των υφιστάμενων υπηρεσιών (Ελλάδα, Ιταλία, 
Νορβηγία), αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων που προσεγγίζονται ή να ανάπτυξη νέων 



 

  
 
 
 

προϊόντων/λύσεων (Πολωνία). Άλλοι αναγνώρισαν ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της προβολής, της αξιοπιστίας και της εικόνας (Ιταλία) και μπορεί να βοηθήσει στην 
εξασφάλιση χρηματοδότησης (Κύπρος).  
 
Σε τέσσερις (Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία και Πορτογαλία) από τις επτά χώρες που συμμετείχαν στην 
έρευνα, πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μετρούν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων 
τους. Στην Κροατία, την Κύπρο και την Πολωνία μια μειοψηφία (μεταξύ 14% - 41%) μετρά τον 
αντίκτυπό τους.  
 
Μεταξύ εκείνων που μετρούν, ο κυριότερος λόγος σε όλες τις χώρες ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια ή ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων 
ως κύριες μεθόδους μέτρησης του αντίκτυπου.  
 
Μια μειοψηφία (30-50%) χρησιμοποιεί λογικά μοντέλα- πάνω από τους μισούς (50-76%) 
χρησιμοποιούν μετρήσεις επιτυχίας. 

 

Ανάγκες κατάρτισης 

Σε όλες τις χώρες, οι περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν τριετή ή μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα, 
γεγονός που υποδηλώνει εξοικείωση με το πεδίο της κοινωνίας των πολιτών και τη φύση του έργου της 
κοινωνικής αλλαγής. Ακόμα κι έτσι, οι περισσότεροι δήλωσαν έλλειψη εμπιστοσύνης σε βασικές πτυχές 
της μέτρησης του αντίκτυπου.  

Συνολικά, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο σίγουροι για την εφαρμογή 
ερωτηματολογίων, ομάδων εστίασης και τεχνικών συνεντεύξεων. Ίσως είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι τα αισθήματα εμπιστοσύνης και η επιθυμία για κατάρτιση δεν ήταν αμοιβαία αποκλειόμενα. 
Μεταξύ πολλών ερωτηθέντων, όσοι εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου 
θεματικού τομέα μέτρησης του αντίκτυπου εξέφρασαν επίσης την επιθυμία για κατάρτιση στο ίδιο 
θέμα. 

Ακόμη και μεταξύ των οργανισμών που πραγματοποιούν μετρήσεις, υπήρχε ένα ευρύ φάσμα 

ανεκπλήρωτων αναγκών κατάρτισης. Ανάμεσα σε όλες τις χώρες εντοπίστηκε η ανάγκη για 

επαγγελματική κατάρτιση σε όλες τις εργασίες που απαριθμούνται στην έρευνα, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών έρευνας, του καθορισμού των ΒΔΑ (Βασικός Δείκτης Απόδοσης), 

της μέτρησης των ΒΔΑ (KPI), του σχεδιασμού ενός σχεδίου παρακολούθησης, της σύνταξης μιας 

έκθεσης, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων ενός σχεδίου παρακολούθησης και των αξιολογήσεων 

Κοινωνικής Eπιστροφής επι της Επένδυσης - ΚΕΕ ( Social Return on Investment - SROI).  

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν επίσης ότι αισθάνονται σύγχυση σχετικά με τον αντίκτυπο που πρέπει να 
μετρήσουν, τον τρόπο μέτρησης πολύπλοκων θεμάτων, για παράδειγμα, τη μέτρηση του ποιοτικού 
αντίκτυπου ή την αξιολόγηση της μοναδικής συμβολής τους σε τομείς όπου πολλά ενδιαφερόμενα 
μέρη συμμετέχουν στην προώθηση ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. 

Σε όλους τους τομείς, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την έλλειψη δεξιοτήτων στη μέτρηση της ΚΕE. Σε 
ορισμένες χώρες, η ΚΕΕ είχε μεγαλύτερη σημασία για τους ερωτηθέντες από ό,τι σε άλλες. Στην 
Κροατία, για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης ανέφεραν ότι, κατά τη γνώμη τους, η 
γνώση αυτού του είδους μέτρησης δεν αποτελούσε βασική προτεραιότητα για πολλούς μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

 



 

  
 
 
 

Εμπόδια 

Αν η ηχηρή εντύπωση από όλες τις εκθέσεις των χωρών ήταν η σταθερή αναγνώριση της σημασίας της 
μέτρησης του αντίκτυπου και η βούληση για μέτρηση, τότε εξίσου αισθητή ήταν και η έντονη εστίαση 
στις προκλήσεις και τα εμπόδια που σχετίζονται με την εφαρμογή της μέτρησης του αντίκτυπου στην 
πράξη.  
 
Πολλοί από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν ότι όταν πρόκειται για τη 
μέτρηση του αντίκτυπου είναι σημαντικό να βασιστεί κανείς σε επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις σε 
αυτόν τον τομέα. Και όμως, ήταν σαφές από τις απαντήσεις της έρευνας ότι η πρόσβαση σε 
εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελεί βασικό εμπόδιο για πολλούς. Στην πραγματικότητα, σε όλες τις 
χώρες, η έλλειψη πόρων, είτε πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό, είτε για οικονομικούς πόρους, είτε 
για χρόνο και τεχνογνωσία, είναι το κύριο εμπόδιο που εμποδίζει την πρακτική της μέτρησης του 
αντίκτυπου. Για να καταδειξουν αυτό το εύρημα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες σε πέντε από τις επτά 
χώρες ανέφεραν ότι μπορούν πιθανότατα να αφιερώσουν μόνο 5 ώρες και έως 100 ευρώ το μήνα για 
τη μέτρηση του αντίκτυπου. 

 

Εξωτερική υποστήριξη 

Όσο κι αν υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά τους πόρους και το προσωπικό, ήταν καθησυχαστικό να 
δούμε πώς ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν εξωτερική υποστήριξη και υποδομή για να 
προωθήσουν τις δραστηριότητές τους για τη μέτρηση του αντίκτυπου.  
 
Ορισμένοι από τους οργανισμούς κάνουν χρήση της καθοδήγησης, της κατάρτισης και των πόρων που 
διατίθενται από οργανισμούς στις αντίστοιχες χώρες τους. Αρκετοί από αυτούς τους οργανισμούς 
εκπροσωπούνται στο παρόν έργο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες στην ομάδα 
εστίασης ανέφεραν ότι τα κενά και οι προκλήσεις των οργανικών ικανοτήτων συχνά μετριάζονται από 
πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς φορείς. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, φαίνεται ότι μόνο λίγοι 
οργανισμοί διεξάγουν τη δική τους εσωτερική διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου. Πολλοί 
αντ' αυτού βασίζονται στην υποστήριξη από εξωτερικά ερευνητικά ινστιτούτα που παρέχουν υποστήριξη 
για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου.   
 
Επιπλέον, αρκετές χώρες ανέφεραν την πολύτιμη υποστήριξη κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων που 
παρέχεται από δημόσιους και φιλανθρωπικούς δωρητές, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ και άλλες κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της 
χρηματοδότησης πολλών από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Πολλοί ανέφεραν τη 
στήριξη της ΕΕ ως θεμελιώδη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ανάπτυξη του οργανισμού 
τους. 
 
 Στην Ελλάδα, ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που λειτούργησε κατά τη διάρκεια της 
προσφυγικής κρίσης βοήθησε τις οργανώσεις να αποκτήσουν εμπειρία στις αξιολογήσεις SROI. Στην 
Πορτογαλία, οι Οργανισμοι Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για ειδικές επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων που τους βοηθούν να 
αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις διοικητικές ικανότητες σε διάφορα θέματα. Πολλοί χρησιμοποιούν 
αυτή τη στήριξη για να αναπτύξουν ικανότητες μέτρησης του αντίκτυπου και διαχείρισης.  
 



 

  
 
 
 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην Πορτογαλία η χρήση λογικών μοντέλων και μετρήσεων επιτυχίας ήταν μακράν 
η υψηλότερη σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από άλλες χώρες. Επιπλέον, οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες από την Πορτογαλία δήλωσαν ότι θα ήταν έτοιμοι να αφιερώσουν έως και 
500 ευρώ το μήνα για τη μέτρηση του αντίκτυπου, ποσό 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό που δήλωσε η 
πλειοψηφία σε όλες τις άλλες χώρες. 
 

Βασικά συμπεράσματα 

Μέσα από την επισκόπηση των διαφόρων εθνικών εκθέσεων, ήταν ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματίες 

κοινωνικής αλλαγής, είτε σε μη-κερδοσκοπικούς, είτε σε ιδιωτικούς οργανισμούς, έχουν πλήρη 

επίγνωση των πλεονεκτημάτων και οφελών της μέτρησης αντικτύπου. 

Η μέτρηση αντικτύπου παρέχει κριτικής σημασίας οργανωσιακή υποδομή, λειτουργεί ως έλεγχος 

παράδοσης υπηρεσιών, ένας τρόπος προσέλκυσης και επικοινωνίας με χρηματοδότες και άλλους. Με 

βάση αυτά τα συμπεράσματα είναι εύκολο να κατανοήσουμε το βαθμό στον οποίο η μέτρηση και 

διαχείριση αντικτύπου επηρεάζει όλους τους τομείς της οργανωσιακής διαχείρισης από την κατανομή 

πόρων και στρατηγική μέχρι την παράδοση υπηρεσιών, συντονισμό, υποστήριξη και συγκέντρωση 

κεφαλαίων.    

Οι γενικές παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν από τις έρευνες και τις ομάδες εστίασης αντανακλούν 
επίσης τον βαθμό στον οποίο η αποδοχή και η συμμετοχή από τη διοίκηση του οργανισμού είναι 
απαραίτητη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά την αναγνώριση της σημασίας της, οι ερωτηθέντες 
επιθυμούσαν μια σαφέστερη ιδέα για ποιον μετράνε - το κάνουν για τους κυβερνητικούς 
ενδιαφερόμενους; Για τους δωρητές; Για τον ίδιο τον οργανισμό; Για τους δικαιούχους; Για το ευρύ 
κοινό; Ορισμένοι ρώτησαν αν κάποιο είδος εξωτερικής επικύρωσης - είτε από έναν φορέα του κλάδου, 
είτε από κυβερνητικό φορέα, είτε από δωρητή - θα μπορούσε να βοηθήσει να διαλυθεί η σύγχυση που 
επικρατεί λόγω παρατυπιών στους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η μέτρηση του 
αντίκτυπου.  
 
Αυτές οι ασάφειες φάνηκε να ρίχνουν φως σε ένα ευρύτερο ζήτημα. Σε όλες τις χώρες, οι ερωτηθέντες 
έκαναν έναν απολογισμό των πραγματικών επιπέδων δεξιοτήτων τους- στα ερωτηματολόγια 
αναδείχθηκε μια έντονη επιθυμία για επαγγελματική υποστήριξη. Αυτό ήταν εμφανές τόσο στα 
αναφερόμενα κενά εμπιστοσύνης όσο και στην επισκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν στην 
πραγματικότητα οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για τη διεξαγωγή της μέτρησης του αντίκτυπου στην 
πράξη.  
 
Παρά τα κίνητρα και τις προθέσεις τους, πολλές ΟΚΠ δεν διαθέτουν επί του παρόντος τους 
οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να πραγματοποιήσουν μια πλήρη διαδικασία μέτρησης και 
αξιολόγησης του αντίκτυπου. (Όπως συζητήθηκε παραπάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι οργανώσεις 
θα έπρεπε να έχουν εσωτερικούς επαγγελματίες επιφορτισμένους με τη διεξαγωγή της μέτρησης του 
αντίκτυπου. Όπως συζητήθηκε, ορισμένες οργανώσεις εκμεταλλεύονται εξωτερικούς συμβούλους και 
εμπειρογνώμονες για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μέτρησης).   
 
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, εκφράστηκε η ανάγκη για κοινή χρήση προσεγγίσεων μέτρησης. Οι 
ερωτηθέντες στο ερωτηματολόγιο και οι συμμετέχοντες/ουσες στις ομάδες εστίασης παρείχαν σκέψεις 
και εντυπώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της επόμενης φάσης του έργου, 
της πλατφόρμας πόρων.  
 



 

  
 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά επίπεδα δεξιοτήτων και τους περιορισμένους πόρους, οι περισσότεροι, 
αν όχι όλοι οι οργανισμοί, πρότειναν ότι οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να είναι 
πρακτικές, προσαρμόσιμες, όχι χρονοβόρες και ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμη και εύχρηστη.  

 

 
Απαραίτητα στοιχεία για τον οδηγό 

 
Τα ερωτηματολόγια και οι ομάδες εστίασης ανέδειξαν την ανάγκη να καλυφθούν οι ανάγκες των 
επαγγελματιών σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων. Έτσι, κατά την ανάπτυξη του εργαλείου, 
πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους που παρέχουν βήμα 
προς βήμα καθοδήγηση σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας που απεικονίζεται παραπάνω. Τα εργαλεία 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων, διαδικτυακά βίντεο και 
εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, καθώς και συνδέσμους για 
περαιτέρω μάθηση. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών, 
οργανωμένα ανά μέγεθος του οργανισμού και ταξινομημένα με βάση τα επίπεδα δεξιοτήτων μέτρησης 
του αντίκτυπου από βασικά έως προχωρημένα.  
 
Παράλληλα με την πιο βασική καθοδήγηση, πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης απαραίτητο να 
διατίθεται πιο προχωρημένο υλικό για όσους επιθυμούν να οικοδομήσουν και να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους ή για όσους κατέχουν ήδη ορισμένα βασικά στοιχεία της μέτρησης, όπως η θεωρία της 
αλλαγής και ο προσδιορισμός των μετρήσεων.  
 
Πολλοί εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να είναι σε θέση να εφαρμόζουν μεθοδολογίες SROI. Ενώ η 
SROI είναι πραγματικά ένα βιομηχανικό πρότυπο, μπορεί να είναι πρόκληση για τους επαγγελματίες να 
αναπτύξουν τις πρακτικές τους στην SROI πριν  μάθουν σε άριστο επίπεδο ορισμένες από τις πιο 
βασικές πρακτικές μέτρησης του αντίκτυπου, όπως η ανάπτυξη ενός λογικού μοντέλου ή ο ορισμός και 
η μέτρηση των KPIs.  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις εκθέσεις των χωρών απουσιάζει η αναγνώριση εκ 
μέρους των επαγγελματιών ότι οι πρακτικές μέτρησης του αντίκτυπου μπορούν συχνά να θεωρηθούν 
ως ένα συνεχές που κυμαίνεται από τις βασικές έως τις πιο εξελιγμένες δεξιότητες και προσεγγίσεις. 



 

  
 
 
 

Αυτό το συνεχές μπορεί να απεικονιστεί ως πυραμίδα, με βασικές δεξιότητες στη βάση και δεξιότητες 
που αντικατοπτρίζουν αυξανόμενα επίπεδα πολυπλοκότητας προς την κορυφή του τριγώνου: 
 

Επόμενα βήματα 

Το επόμενο στάδιο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει 

πληροφορίες και πόρους σε ΟΚΠ σχετικά με τη μέτρηση του αντικτύπου.   

Αντανακλώντας ορισμένες από τις εντυπώσεις που εκφράστηκαν στις εκθέσεις, προτείνουμε την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα βοηθά τους επαγγελματίες όλων των επιπέδων δεξιοτήτων να 

επιτύχουν μια κοινή βάση.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

δημιουργίας ενός λογικού μοντέλου, τον προσδιορισμό των βασικών δεικτών μέτρησης αντικτύπου και 

την ανάπτυξη ενός σχεδίου μέτρησης με βάση τη λογική, το οποίο περιλαμβάνει σαφή βήματα και 

στάδια. Το πιο προηγμένο περιεχόμενο θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους σε εργαλεία 

μέτρησης ειδικά για ορισμένες ομάδες-στόχους και τύπους παρέμβασης. Θα μπορούσε επίσης να 

συνδεθεί με εθνικούς και περιφερειακούς δείκτες και διαχρονικά δεδομένα και οι οργανισμοί θα 

βοηθούσαν να κατανοήσουν πώς να ενσωματώσουν δεδομένα σε επίπεδο χώρας ή περιφέρειας στις 

αξιολογήσεις του αντίκτυπού τους.  

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό το έργο και για το εργαλείο που θα δημιουργηθεί σύντομα 

στην ιστοσελίδα μας: measuringimpact.eu .  
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