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Wstęp
Pomiar wpływu społecznego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego (SIM4CSO) to projekt
finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wzmocnienie działalności organizacji nonprofit w społeczeństwie obywatelskim poprzez zwiększenie ich skuteczności, przejrzystości i zarządzania.
Chociaż odnotowuje się tworzenie dużej liczby organizacji non-profit, które są zaangażowane w
zapewnianie szerokiej gamy działań społecznych w całej Europie, temu rozwojowi nie towarzyszą
systematyczne praktyki/narzędzia przejrzystości, odpowiedzialności i oceny. Podobnie wzrost liczby i
znaczenia przedsiębiorstw społecznych, inwestycji społecznych, finansów społecznych i nowej filantropii
spowodował coraz większy nacisk na pomiar wartości społecznej i wpływu społecznego programów,
operacji i organizacji trzeciego sektora. Z jednej strony grantodawcy i decydenci coraz częściej wskazują,
że chcą wiedzieć, czy ich fundusze i polityka mają znaczenie, podczas gdy Trzeci Sektor jest regularnie
wzywany do wykazania, że generuje wartość społeczną, która jest wyjątkowa, zarówno pod względem
rodzaju, jak i ilości.
Organizacjom Trzeciego Sektora brakuje automatycznego mechanizmu dokumentowania generowanych
przez niego korzyści. Zostało to zlecone szeregowi narzędzi wyceny i metod pomiarowych, skupiających
się na pytaniu „Co by się stało bez działalności podmiotów trzeciego sektora?”. Odpowiedzi na to pytanie
coraz częściej i coraz bardziej rygorystycznie zadają zarówno duzi (państwo, wydziały CSR itp.), jak i mali
(np. osoby fizyczne) grantodawcy. Ponadto duża część podmiotów trzeciego sektora stosuje narzędzia
samooceny ukierunkowanych na ich działania, mające na celu dalszy postęp w ich skuteczności i
wydajności.

Raport
Obecny raport zawiera przegląd stanu wiedzy w zakresie pomiaru wpływu społecznego i najlepszych
praktyk w każdym kraju partnerskim, a mianowicie w Chorwacji, Włoszech, Cyprze, Norwegii, Izraelu,
Portugalii, Polsce i Grecji. Niniejszy raport stanowi kulminację procesu informacji zwrotnej podjętego w
każdym z krajów reprezentowanych w tym projekcie, który miał na celu poznanie praktycznego pomiaru
wpływu społecznego. Chęć lepszego zrozumienia obecnych praktyk i przyczynienia się do wspierania
wspólnego poziomu wiedzy, kompetencji i praktyki doprowadziła do opracowania kwestionariusza
internetowego i serii grup fokusowych. Kwestionariusz został przetłumaczony na język ojczysty każdego
kraju i rozesłany przez krajowe organizacje partnerskie. Partnerów poproszono o uzyskanie odpowiedzi
od co najmniej 30 organizacji i przeprowadzenie dwóch grup fokusowych, jedną z kluczowymi
interesariuszami (organami rządowymi, środowiskiem akademickim, partnerami z sektora prywatnego,
organizacjami filantropijnymi itp.), a drugą z organizacjami non-profit. Z powodu różnych ograniczeń
nałożonych przez COVID-19 kilka organizacji przeprowadziło swoje grupy fokusowe w formie online.
Każdy partner krajowy rozprowadził ankietę wśród swoich partnerów i interesariuszy. Większość
odpowiedzi pochodziła od profesjonalistów non-profit. Licznie reprezentowani byli profesjonaliści z
dziedziny zdrowia i opieki społecznej. W niektórych przypadkach organizacje i przedstawiciele sektora
prywatnego (np. specjaliści ds. społecznej odpowiedzialności biznesu), przedsiębiorstwa społeczne i
przedstawiciele środowisk akademickich również przesłali odpowiedzi i/lub uczestniczyli w grupach
fokusowych. Każdy przedstawiciel kraju partnerskiego dokonał przeglądu i analizy wyników oraz
przygotował raport podsumowujący w języku angielskim. Aby zapewnić dodatkowy kontekst, każda

krajowa organizacja partnerska została również poproszona o przedstawienie przeglądu rynku non-profit
w swoich krajach.

Wnioski dotyczące dobrych praktyk
W analizie danych zastanych zebrano 31 dobrych praktyk w krajach objętych badaniem, a mianowicie w
Chorwacji, Włoszech, Cyprze, Norwegii, Izraelu, Portugalii, Polsce i Grecji. Większość praktyk skupia się na
organizacjach non-profit (49% próby), podczas gdy następną grupą docelową są przedsiębiorstwa
społeczne. Co ciekawe, w większości dobrych praktyk pomiar wpływu społecznego (SIM) był wykonywany
przez połączenie ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych (w stosunku do działalności). Wiązało się to
niejednokrotnie z brakiem znaczącej wiedzy eksperckiej w organizacjach lub problemami dostępu do
beneficjentów końcowych – w niektórych przypadkach ze względu na przepisy RODO ekspert zewnętrzny
nie mógł bezpośrednio dotrzeć do beneficjentów końcowych projektu.
Jeśli chodzi o pytanie, kto finansuje wykonanie badań SIM, większość dobrych praktyk została
sfinansowana z funduszy organizacji wykonującej (66%), podczas gdy korespondenci finansowania
publicznego do mniej niż 1 na 5 przypadków SIM.
Ogólny różnorodny charakter praktyki SIM jest również podkreślony przez większą różnorodność
metodologii/narzędzi stosowanych do oceny z ponad 15 różnymi narzędziami lub kombinacjami narzędzi
wykorzystywanych w naszej próbie, z utworzeniem nowego narzędzia w 10 przypadkach. Co więcej,
bardziej znane lub szeroko nagłośnione narzędzia, takie jak SROI, były w wielu przypadkach uznawane za
niekompletne i dlatego towarzyszyły im dodatkowe narzędzia.

Średnio prowadzenie badań SIM zostało ocenione jako działalność umiarkowanie zasobochłonna, co
dało ocenę 6,6. Niemniej jednak, gdy SIM jest przeprowadzany przy użyciu zasobów wewnętrznych,
intensywność zasobów wzrasta do 8, co wskazuje na niski poziom dostępnej wiedzy specjalistycznej w
odpowiednich organizacjach.

Pod względem czasu wymaganego do sfinalizowania SIM nie było znaczącej spójności, chociaż większość
istotnych działań została wykonana w okresie do 6 miesięcy. Zaskakująco, była najlepsza praktyka, w której
wymagany czas poświęcony na wykonanie badania SIM danej (małej skali) czynności wynosił 20 godzin.
Nic dziwnego, że zasięg geograficzny działalności organizacji mierzącej SIM wpływa na postrzeganie tego,
jak intensywna jest ta ostatnia. Stąd w przypadku organizacji o ekspozycji europejskiej SIM jest oceniana
jako działalność bardzo zasobochłonna. Wydaje się, że intensywność stopniowo maleje wraz z
przechodzeniem z poziomu europejskiego na krajowy, a następnie regionalny. Niemniej jednak wzrasta
ponownie (niemal do poziomów organizacji o zasięgu ogólnokrajowym) w przypadku dobrych praktyk
skoncentrowanych na poziomie lokalnym – jest to częściowo związane z faktem, że wszystkie tego typu
działania opierały się na wewnętrznych ekspertach/zasobach.

Wreszcie, jeśli chodzi o możliwość transferu dobrych praktyk, panuje ogólna akceptacja, że większość z
nich można przenieść do innych lokalizacji geograficznych i/lub zwiększyć skalę. Z drugiej strony uważa
się, że bardzo mały ich odsetek można przenieść do innych sektorów. Element ten podkreśla fakt, że SIM
jest działalnością raczej dostosowaną do sektora, do którego jest stosowana, a zatem trudno jest łatwo
przenieść ją do innego sektora, w którym obowiązują inne założenia i praktyki.

Powody przeprowadzania SIM
Zgodnie z wynikami badań, głównym powodem rozpoczęcia działalności SIM przez organizację jest
potrzeba przekonania stron trzecich, czyli w istocie sponsorów, inwestorów, klientów o znaczeniu ich
działalności i ich ogólnym wpływie. Chociaż niektóre z dobrych praktyk zostały przeprowadzone z myślą o
potrzebie posiadania osiągnięć i zasobów, które będą wspierać ich planowanie strategiczne, zewnętrzny
wymiar wyników SIM był prawie konsekwentnie rejestrowany we wszystkich zebranych dobrych
praktykach. Co ciekawe, w niektórych przypadkach osoby trzecie obejmowały również wolontariuszy lub
ogólnych (niefinansowych) zwolenników.
Ogólnie rzecz biorąc, wymiar stron trzecich był również powiązany z poziomem prezentacji wyników SIM
– w wielu dobrych praktykach jako ważny czynnik podkreślano możliwość wykorzystania wyników
pomiaru wpływu na ekspozycję w mediach/marketing.
Niemniej jednak w kilku studiach przypadków zauważono korzyści, jakie daje SIM w wymiarze wydajności
organizacji. Dzięki SIM odpowiednia organizacja może uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat tego,
co działa, co nie działa tak skutecznie, ale także jakie są rzeczywiste zmiany osiągnięte w ramach danego
projektu. To ostatnie miało rzeczywiście ogromne znaczenie dla wielu zebranych dobrych praktyk, przy
czym SIM pełniła rolę poświadczania początkowej teorii zmiany organizacji (jeśli jest dostępna) lub
odnotowywania rzeczywistych zmian osiągniętych w życiu beneficjentów. Jak wspomniano w jednej z
zebranych dobrych praktyk, „Teoria opracowana dla każdej inicjatywy/projektu/działania powinna
następnie zostać zweryfikowana przez ekspertów tematycznych i współpracowników, a także inne
dowody”.
Podobnie w niektórych przypadkach podnoszono kwestię przejrzystości w różnych grupach docelowych,
takich jak klienci, pracownicy, społeczeństwo jako całość, fundatorzy. Dzięki działaniom SIM organizacja
może bardziej otwarcie wyeksponować swój wpływ, zwiększając przejrzystość swoich osiągnięć.

Korzyści
Jeśli chodzi o korzyści płynące z działań związanych z SIM, wszystkie dobre praktyki podkreślały fakt
wytworzonego pozytywnego wpływu w sposób bardziej usystematyzowany i bardziej „odporny” niż
kiedykolwiek wcześniej. Przełożyło się to na bardziej efektywną komunikację osiągnięć organizacji, co
mogło również zwiększyć możliwości pozyskiwania funduszy. Co więcej, lepsze zrozumienie tego, co działa
i jak działa, zwiększa efektywność odpowiednich organizacji, a tym samym prowadzi do lepszej pozycji
beneficjentów końcowych.
W niektórych przypadkach odnotowano pozytywny wpływ na ich pracowników (i wolontariuszy),
ponieważ zostali poproszeni o wzięcie udziału w procesie ewaluacji w ich organizacji – również w poczuciu,
że są ważni dla organizacji. Równolegle pracownicy mogli lepiej i głębiej zrozumieć wpływ, jaki chcą
osiągnąć i wspierać jego proces.

Co ciekawe, w niektórych przypadkach (np. CIVICUS/Cypr) działalność SIM przyczyniła się również do
lepszego zrozumienia potencjalnej roli organizacji non-profit, ponieważ w procesie tym zwracano uwagę
na kwestie, które do tej pory nie były dobrze związane z misją organizacji, takie jak: na przykład wpływanie
na politykę (zakres, w jakim społeczeństwo obywatelskie jest aktywne i skutecznie wpływa na politykę
publiczną) i/lub pociąganie do odpowiedzialności państwowych i prywatnych korporacji.

Wyzwania
Ostatnim ważnym aspektem badania dobrych praktyk była identyfikacja wyzwań stawianych przez same
praktyki. Co ciekawe, we wszystkich odnotowanych przypadkach podkreślono szereg wyzwań, które
należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu procesu budowania potencjału w tej materii. Wśród
najczęściej cytowanych wyzwań znalazły się następujące:
Co mierzymy?
• Cele do zmierzenia – wydaje się, że w kilku dobrych praktykach poświęcono dużo czasu na
zdefiniowanie tego, co chcemy mierzyć
• Wychwytywanie wyników – określenie najlepszej metodologii badania wyników, gdy zostały one
zdefiniowane, zostało również podkreślone jako wyzwanie
• Jak zrozumieć, jaka zmiana wiąże się z naszą organizacją, a co nie – atrybucja została przez wiele
organizacji odnotowana jako bardzo trudne zadanie
Emisja zasobów
• Proces jest bardzo czasochłonny – w większości przypadków organizacje były zaniepokojone ilością
czasu potrzebną do zakończenie procesu
• Bardzo wymagające narzędzia do gromadzenia danych – w kilku przypadkach proces obejmował
różne narzędzia (np. grupy fokusowe, wywiady), aby móc osiągnąć wymierne i niekwestionowane wyniki
• Jakie umiejętności powinna posiadć osoba w tym zakresie? – w lokalnych organizacjach taka osoba
może nie być łatwa do znalezienia
Zbieranie danych
• Problem z gromadzeniem danych – czy respondenci naprawdę rozumieją pytania?
• Niski odsetek odpowiedzi – czy odpowiedzi z ankiety są wtedy reprezentatywne?
• Jak pokonać przeszkody dla beneficjentów/dostępu do danych narzucone przez RODO?
• Niewystarczające dane od partnerów w przypadku projektów wspieranych przez konsorcja
Wdrażanie do procesu
• Długość ankiety – niektórzy wstrzymują się od jej wypełniania lub wypełniania jej w sposób
kompleksowy
• Zaangażowanie interesariuszy – w wielu przypadkach kontakt z interesariuszami dotyczący SIM był
procesem pierwszego kontaktu, więc ich wysokie zaangażowanie nie było łatwe do osiągnięcia
• Istnieje pewna obawa dotycząca mierzenia efektów, ponieważ jest ryzyko, że postawi to organizację
w niezbyt sprzyjającym świetle.
• Uzyskanie legitymizacji – procesu i później wyników
Inne kwestie metodologiczne

• Czy istnieje powszechnie akceptowana metodologia monetyzacji zmian/wpływu?
• Jak spersonalizować ogólne kwestionariusze, aby były lepiej dostosowane do sytuacji organizacji?
• Jak znaleźć równowagę między opłacalnością a osiąganiem dobrych wyników?
• Jak przekonać organizacje, że badanie SIM musi być powtarzane w regularnych odstępach czasu?

Kluczowe zagadnienia
Pomiar wpływu społecznego nabiera rozpędu we wszystkich krajach, na których skupia się uwagę, mimo
iż konteksty krajowe nie zapewniły jeszcze ustrukturyzowanego podejścia do danego zadania. Zasadniczo
mniej lub bardziej brakuje ogólnych zasad, wskazówek organu krajowego ustalającego ogólne procedury
i wartości, których należy przestrzegać.
Chociaż istnieją przypadki, w których SIM jest stosowane w celu zwiększenia skuteczności i wydajności
działań/projektów/programów będących przedmiotem zainteresowania, głównym motorem takich
inicjatyw było wzmocnienie pozyskiwania funduszy, a także, w niektórych przypadkach, wzmocnienie
zasięgu marketingowego. Jest to dość interesujące, biorąc pod uwagę fakt, że większość
zidentyfikowanych dobrych praktyk dotyczy organizacji non-profit i przedsiębiorstw społecznych, które
mają być bardziej skoncentrowane na celach.
Ogólnie rzecz biorąc, SIM jest prowadzony przez zespół ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, chociaż
jednym z głównych zauważonych wyzwań było zidentyfikowanie właściwej osoby w danej organizacji. Co
więcej, ponieważ SIM jest uważane za procedurę wymagającą dużych zasobów, nie zawsze jest łatwo
podjąć taką decyzję w mniejszych organizacjach, które koncentrują się na poziomie lokalnym.
W odniesieniu do głównych wyzwań ankieta zwróciła uwagę na identyfikację tego, co ma być mierzone i
jak to będzie mierzone, pozyskanie zaangażowania zespołu, a także zebranie reprezentatywnych
zestawów danych do dalszej analizy.
Zgodnie z zebranymi dobrymi praktykami, przeniesienie istniejącego know-how do innych lokalizacji lub
zwiększenie skali może być głównym następnym krokiem, podczas gdy przeniesienie dobrych praktyk do
innego sektora będzie raczej trudne, ponieważ metodologie SIM są dość specyficzne dla sektora. W tym
celu głównym wyzwaniem jest opracowanie bardziej ogólnych metodologii renderowania.

Wnioski z badań krajowych
W badanych krajach tylko kilka organizacji/instytucji posiadało jakąkolwiek politykę lub regulacje
określające krajowe standardy pomiaru wpływu. Na poziomie krajowym we wszystkich krajach
partnerskich nie ma odgórnych szczegółowych wytycznych ani nakazów raportowania lub ujawniania
informacji wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z ustalonymi standardami lub ramami
dotyczącymi ujawniania informacji. Kraje, które odnotowały pewne prawne regulacje odniesienia do

pomiaru wpływu społecznego, to Cypr i Włochy, z których te ostatnie wprowadziły pomiar wpływu
społecznego jako „kluczowy element prawnego uznania przedsiębiorstw społecznych”.
Pomimo braku jasno określonych oficjalnych wytycznych dotyczących pomiaru wpływu, przedstawiciele
organizacji z kilku krajów uważają, że warunki i trendy stopniowo, jeśli nie gwałtownie w niektórych
miejscach, zaczynają się zmieniać. Łącząc wrażenia z różnych raportów krajowych, wydaje się, że
zewnętrzne i wewnętrzne czynniki są odpowiedzialne za zmieniający się dyskurs wokół pomiaru wpływu.

Czynniki zewnętrzne
• Wyzwania społeczne stają się coraz bardziej pilne i wyraźne, wymagając jasnego zrozumienia
skutecznych rozwiązań.
• Wymagania zewnętrznych interesariuszy:
◦ Zacieśniają się budżety publiczne, co skłania do wezwania do większej przejrzystości i
odpowiedzialności ze strony beneficjentów dotacji
◦ Darczyńcy stają się coraz bardziej strategiczni i skoncentrowani na sprawach, które wspierają.
Niektórzy kładą nacisk na wpływ swoich grantów.

Czynniki wewnętrzne
• W organizacjach panuje przekonanie, że pomiar wpływu buduje zaufanie społeczności i populacji
beneficjentów.
• Organizacje wierzą, że pomiar wpływu może zweryfikować świadczenie usług. Pozwala organizacjom
non-profit ocenić, czy i w jakim stopniu ich usługi spełniają potrzeby beneficjentów.
• Przekonanie, że pomiar wpływu pomaga organizacjom usprawnić ich procesy wewnętrzne. To z kolei
umożliwia organizacjom lepsze reagowanie i/lub bardziej efektywne zarządzanie coraz rzadszymi i/lub
cennymi zasobami.
• Przekonanie, że utrzymująca się fragmentacja wśród organizacji utrudnia bardzo potrzebną
koordynację. Ten brak spójności i współpracy, zwłaszcza w dziedzinie pomiaru wpływu, może utrudnić
organizacjom ocenę, czy ich interwencje są skuteczne w osiąganiu ich celów.
• Raportowanie wpływu to sposób na wyróżnienie się. Organizacje non-profit często konkurują o
fundusze od darczyńców, w wyniku czego podejmują działania, które pozwalają im wyglądać bardziej
profesjonalnie w oczach zewnętrznych interesariuszy.

Aktualne praktyki pomiaru wpływu
Obecne praktyki pomiaru wpływu różnią się znacznie w zależności od kraju i wśród respondentów z tego
samego kraju, jednak w odniesieniu do użyteczności lub celu pomiaru wpływu panował duży konsensus
co do tego, że pomiar wpływu może wnieść znaczną wartość. Co ciekawe, pomimo braku uregulowanych
praktyk dotyczących zarządzania wpływem (a może z powodu!), wiele organizacji non-profit zgadzało się,
że pomiar wpływu może przynieść organizacji wyraźną wartość. Uczestnicy ankiet i grup fokusowych w
dużej mierze zgodzili się, że organizacje, które wdrożą rzetelne metody pomiaru wpływu i zarządzania,
odniosą korzyści. Wśród korzyści odnotowanych przez respondentów znajduje się umiejętność oceny
skuteczności programu (Cypr), punkt wyjścia do poprawy jakości istniejących usług (Grecja, Włochy,
Norwegia), zwiększenia liczby beneficjentów lub opracowania nowych produktów/ rozwiązania (Polska).

Inni przyznali, że może odgrywać ważną rolę w zwiększaniu widoczności, wiarygodności i wizerunku
(Włochy) oraz może pomóc w zabezpieczeniu finansowania (Cypr).
W czterech (Grecja, Włochy, Norwegia i Portugalia) z siedmiu badanych krajów ponad 50% respondentów
wskazało, że mierzy wpływ swoich działań. W Chorwacji, na Cyprze i w Polsce mniejszość (od 14% do 41%)
mierzy ich wpływ.
Wśród tych, którzy mierzą, głównym powodem we wszystkich krajach była poprawa świadczonych usług.
Większość wykorzystuje kwestionariusze lub analizę istniejących danych jako główne metody pomiaru
wpływu.
Mniejszość (30-50%) używa modeli logicznych; ponad połowa (50-76%) korzysta z mierników sukcesu.

Potrzeby szkoleniowe
We wszystkich krajach większość respondentów miała co najmniej trzyletnie doświadczenie w tej
dziedzinie, co wskazuje na znajomość krajobrazu społeczeństwa obywatelskiego i charakteru pracy na
rzecz zmian społecznych. Mimo to większość wskazywała na brak pewności co do kluczowych aspektów
pomiaru wpływu.
Ogólnie rzecz biorąc, respondenci wspomnieli, że najbardziej czuli się pewnie, stosując kwestionariusze,
grupy fokusowe i techniki wywiadu. Warto zauważyć, że poczucie pewności siebie i pragnienie
wzbogacenia wiedzy na ten temat nie wykluczały się wzajemnie. Wśród wielu respondentów, ci, którzy
wyrazili pewność, że ukończyli określony obszar tematyczny pomiaru wpływu, wyrazili również chęć
odbycia szkolenia z tego samego tematu.
Nawet wśród organizacji, które mierzą wpływ, istniało szerokie spektrum niezaspokojonych potrzeb
szkoleniowych. We wszystkich krajach wykryto potrzebę szkolenia we wszystkich wymienionych w
ankiecie aspektach, w tym technik badawczych, wyznaczania KPI, mierzenia KPI, projektowania planu
monitorowania, sporządzania raportu, przedstawiania wyników planu monitorowania oraz oceny SROI.
Respondenci wyrażali również poczucie zdezorientowania co do tego, jaki wpływ należy mierzyć, jak
mierzyć złożone tematy, na przykład mierząc wpływ jakościowy lub oceniając ich unikalny wkład w
obszary, w których wielu interesariuszy angażuje się w osiągnięcie określonego wyniku.
Na całym świecie respondenci stwierdzili, że brakuje im umiejętności pomiaru SROI. W niektórych krajach
SROI miał większe znaczenie dla respondentów niż w innych. Na przykład w Chorwacji uczestnicy grupy
fokusowej wspomnieli, że ich zdaniem opanowanie tego rodzaju pomiaru nie było kluczowym priorytetem
wśród wielu organizacji non-profit.

Przeszkody
Jeśli dobitnym wrażeniem ze wszystkich raportów krajowych było zdecydowane uznanie wagi pomiaru
wpływu i chęć mierzenia, to równie namacalne było silne skupienie się na wyzwaniach i przeszkodach
związanych z przeprowadzaniem pomiaru wpływu w praktyce.

Wiele z ankietowanych organizacji zgodziło się, że jeśli chodzi o pomiar wpływu, ważne jest, aby polegać
na profesjonalistach posiadających specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie. A jednak z odpowiedzi
ankietowych jasno wynikało, że dostęp do przeszkolonego personelu jest dla wielu kluczową przeszkodą.
W rzeczywistości we wszystkich krajach brak zasobów, czy to ludzkich, finansowych, czasowych i knowhow, jest główną przeszkodą utrudniającą praktykę pomiaru wpływu. Aby zilustrować to odkrycie,
większość respondentów w pięciu z siedmiu krajów wskazała, że prawdopodobnie może poświęcić tylko
5 godzin i do 100 euro miesięcznie na pomiar wpływu.

Wsparcie zewnętrzne
Chociaż istnieją wyzwania w zakresie zasobów i personelu okazuje się, że niektóre organizacje korzystają
z zewnętrznego wsparcia i infrastruktury, aby przyspieszyć działania związane z pomiarem wpływu.
Niektóre organizacje korzystają z mentoringu, szkoleń i zasobów udostępnianych przez specjalizujące się
w tym temacie organizacje w swoich krajach. Kilka z tych organizacji jest reprezentowanych w tym
projekcie. W niektórych przypadkach uczestnicy grup fokusowych wspominali, że luki w zdolnościach
organizacyjnych i wyzwania są często zaspokajane przez uniwersytety i organy akademickie. Na przykład
we Włoszech tylko kilka organizacji przeprowadza wewnętrzny proces pomiaru wpływu społecznego,
wiele innych zamiast tego polega na wsparciu zewnętrznych instytutów badawczych, które zapewniają
wsparcie w zakresie pomiaru wpływu i oceny.
Co więcej, kilka krajów podało cenne wsparcie w zakresie szkoleń i budowania zdolności zapewniane przez
darczyńców publicznych i filantropijnych, w tym Komisję Europejską. Dotacje unijne i inne rządowe
stanowią znaczną część finansowania wielu organizacji, które wzięły udział w badaniu. Wielu wskazywało,
że wsparcie UE jest fundamentalne w rozwoju zawodowym i organizacyjnym. W Grecji projekt
finansowany przez UE realizowany podczas kryzysu uchodźczego pomógł organizacjom zdobyć
doświadczenie w ocenie SROI. W Portugalii organizacje społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa
społeczne mogą ubiegać się o specjalne dotacje na budowanie zdolności, które pomagają im rozwijać i
wzmacniać zdolności zarządzania w różnych dziedzinach. Wiele osób korzysta z tego wsparcia, aby
rozwijać możliwości pomiaru wpływu i zarządzania. Co ciekawe, w Portugalii wykorzystanie modeli
logicznych i wskaźników sukcesu było zdecydowanie najwyższe w porównaniu z wynikami zebranymi w
innych krajach. Ponadto większość respondentów z Portugalii wskazała, że byłaby gotowa przeznaczyć do
500 euro miesięcznie na pomiar wpływu, czyli pięciokrotność kwoty wskazanej przez większość we
wszystkich innych krajach.

Kluczowe_zagadnienia
Robiąc przegląd raportów krajowych stało się jasne, że praktycy zmiany społecznej, zarówno organizacje
non-profit, jak i specjaliści z sektora prywatnego, doskonale zdają sobie sprawę z korzyści i zalet pomiaru
wpływu. Pomiar wpływu zapewnia krytyczną infrastrukturę organizacyjną, służy jako kontrola świadczenia
usług, sposób na przyciągnięcie i komunikowanie się z darczyńcami i nie tylko. Czerpiąc z tych wniosków
łatwo jest pojąć, w jakim stopniu pomiar wpływu i zarządzanie dotyczy wszystkich obszarów zarządzania
organizacją, od alokacji zasobów i strategii po świadczenie usług, koordynację, rzecznictwo i pozyskiwanie
funduszy.

Ogólne obserwacje zebrane z ankiet i grup fokusowych również odzwierciedlały stopień, w jakim
niezbędne jest zaangażowanie i udział kierownictwa organizacji. W niektórych przypadkach, pomimo
uznania jego znaczenia, respondenci pragnęli mieć jaśniejsze pojęcie o tym, dla kogo mierzą – czy robią to
dla interesariuszy rządowych? Dla darczyńców? Dla samej organizacji? Dla beneficjentów? Opinii
publicznej? Niektórzy pytali, czy jakiś rodzaj zewnętrznej walidacji – czy to ze strony organu branżowego,
czy instytucji rządowej czy darczyńcy – może pomóc w rozwianiu nieporozumień związanych z
nieprawidłowościami w sposobie przeprowadzania pomiaru wpływu.
Te niejasności zdawały się rzucać światło na większą kwestię. We wszystkich krajach respondenci
dokonywali obliczeń na podstawie ich faktycznego poziomu umiejętności; w ankietach pojawiło się silne
pragnienie profesjonalnego wsparcia. Było to widoczne zarówno w zgłoszonych lukach zaufania, jak i w
przeglądzie metod, które organizacje non-profit faktycznie wykorzystują do przeprowadzania pomiaru
wpływu w praktyce.
Pomimo swojej motywacji i intencji, wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie ma obecnie
zasobów finansowych i technicznych, aby przeprowadzić pełny proces pomiaru i oceny wpływu. (Jak
omówiono powyżej, nie oznacza to, że wszystkie organizacje powinny mieć wewnętrznych specjalistów,
których zadaniem jest przeprowadzanie pomiarów wpływu. Jak wspomniano, niektóre organizacje
korzystają z zewnętrznych doradców i ekspertów do przeprowadzania pomiarów).
Jednak ogólnie rzecz biorąc, wyrażono potrzebę dzielenia się metodami pomiaru. Respondenci ankiety i
uczestnicy grup fokusowych dostarczyli przemyśleń, które można wykorzystać do ukształtowania kolejnej
fazy projektu, platformy zasobów.
Biorąc pod uwagę podstawowe poziomy umiejętności i ograniczone zasoby, większość, jeśli nie wszystkie
organizacje sugerowały, że opracowane metody powinny być praktyczne, elastyczne, nie czasochłonne, a
każda platforma powinna być dostępna i łatwa w użyciu.

Niezbędne elementy przewodnika

Kwestionariusze i grupy fokusowe ujawniły wymóg zaspokojenia potrzeb praktyków na wszystkich
poziomach umiejętności. Dlatego ważny byłby przydatny zestaw narzędzi, który zapewniałby dostęp do
zasobów, które zapewniają wskazówki krok po kroku na wszystkich poziomach przedstawionej powyżej
piramidy. Narzędzia powinny zawierać najlepsze praktyki i studia przypadków, filmy online i seminaria
szkoleniowe, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także linki służące do dalszego pogłębiania
wiedzy. Powinny również zawierać przykłady dobrych praktyk, uporządkowane według wielkości
organizacji i sklasyfikowane według poziomu umiejętności pomiaru wpływu od podstawowego do
zaawansowanego.
Wielu uważa, że oprócz bardziej podstawowych wskazówek, konieczne jest również udostępnienie
bardziej zaawansowanych materiałów osobom, które chcą budować i pogłębiać swoją wiedzę lub tym,
którzy już opanowali pewne podstawy pomiaru, takie jak teoria zmian i identyfikacja wskaźników.
Wiele osób wyraziło zainteresowanie możliwością zastosowania metodologii SROI. Chociaż SROI jest
naprawdę standardem branżowym, dla organizacji może okazać się trudne opracowanie swoich praktyk
w zakresie SROI przed opanowaniem niektórych z bardziej podstawowych metod pomiaru wpływu, takich
jak opracowanie modelu logicznego lub zdefiniowanie i pomiar wskaźników KPI. Co ciekawe, w raportach
krajowych brakowało potwierdzenia, że wpływ na praktyki pomiarowe można często traktować jako
kontinuum rozciągające się od podstawowych do bardziej wyrafinowanych umiejętności i podejść. To
kontinuum można skonceptualizować jako piramidę, z podstawowymi zestawami umiejętności na dole i
umiejętnościami odzwierciedlającymi wzrastający poziom złożoności w górę w kierunku wierzchołka
trójkąta:

Następny etap
Kolejnym etapem projektu jest stworzenie platformy internetowej, która zapewni organizacjom
społeczeństwa
obywatelskiego
informacje
i
zasoby
dotyczące
pomiaru
wpływu.
Odzwierciedlając niektóre stwierdzenia wyrażone w raportach, narzędzie to zostałoby opracowane po to,
aby pomóc organizacjom na wszystkich poziomach umiejętności osiągnąć wspólny punkt odniesienia. W
szczególności dostarczyłby wskazówek, jak stworzyć model logiczny, określić wpływ KPI i opracować
oparty na logice plan pomiarów, który zawiera jasne kroki i fazy. Bardziej zaawansowana treść może
zawierać linki do narzędzi pomiarowych specyficznych dla określonych grup docelowych i rodzajów
interwencji. Może również łączyć się ze wskaźnikami krajowymi i regionalnymi oraz danymi dotyczącymi
zmian w czasie, a organizacje pomogłyby zrozumieć, jak włączyć dane na poziomie kraju lub regionu do
swoich ocen skutków.

Więcej informacji o tym projekcie, narzędziu, które wkrótce zostanie opracowane, oraz dane kontaktowe
wszystkich partnerów krajowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: measuringimpact.eu .
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