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Πρόλογος
Ο παρόν οδηγός αποτελεί αποτέλεσμα του προγράμματος Erasmus+ "Μέτρηση του
κοινωνικού αντίκτυπου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (SIM4CSOs)". Το έργο
στοχεύει στην ενδυνάμωση της λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στο πλαίσιο
της Κοινωνίας των Πολιτών με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της
διακυβέρνησής τους.
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μη κερδοσκοπικών οργανισμών που συμμετέχουν στην
παροχή ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη,
ωστόσο η ανάπτυξη 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 επιθυμούν να γνωρίζουν αν τα κονδύλια και οι πολιτικές τους έχουν
αντίκτυπο, 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, με επίκεντρο το 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 ΕΚΕ κ.λπ.) όσο και από μικρούς (π.χ. ιδιώτες) χρηματοδότες. Επιπλέον, ένα μεγάλο
μέρος των φορέων του Τρίτου Τομέα εφαρμόζει εργαλεία αυτοαξιολόγησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός "Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου για τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών (SIM4CSOs)" επιχειρεί να παράσχει ένα σύνολο βασικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να ανατρέξουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών προκειμένου να βελτιώσουν το έργο τους και να μετρήσουν τον αντίκτυπό του.
Αυτός ο οδηγός βοηθά τις οργανώσεις να κατανοήσουν καλύτερα τη μέτρηση του κοινωνικού
αντίκτυπου ως θεωρία και ως εργαλείο, να βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών τους και
να εφαρμόσουν βήμα προς βήμα μια μεθοδολογική διαδικασία στη μέτρηση του κοινωνικού
αντίκτυπου.

Η προσέγγισή μας ως προς τον οδηγό
Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να διαβάσετε για τον τρόπο χρήσης του οδηγού. Θα σας
παρουσιάσουμε επίσης την δομή του οδηγού, την επισκόπηση των κεφαλαίων και τα
πρακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
τον οδηγό χωρίζεται σε τρία μέρη. Έχουν προηγηθεί τα Περιεχόμενα και ο Πρόλογος όπου
μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το έργο και το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε ο
οδηγός, καθώς και τις ανάγκες και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη
του.
Όπως αναφέρθηκε και στον Πρόλογο, αυτός ο οδηγός απευθύνεται προς όποιον επιθυμεί να
εμβαθύνει τις γνώσεις του στη Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (ΜΚΑ), να αποπειραθεί να
αναπτύξει το δικό του πλαίσιο ΜΚΑ και δυνητικά να το εφαρμόσει στη δική του οργάνωση.
Τα βασικά μέρη του εγχειριδίου έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Εισαγωγή και βασικές έννοιες της Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου
Σχεδιασμός του δικού σας πλαισίου Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου
Εφαρμογή του πλαισίου Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ
ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΜΚΑ
Διαβάστε υλικό σχετικό με
βασικές έννοιες του SIMM οι
οποίες χρησιμοποιούνται
στην διαδικασία της
δημιουργίας του εγχειριδίου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΚΑ
Χρησιμοποιήστε τις
σχετικές με το SIMM γνώσεις
που αντλήσατε και φτιάξτε
το πλαίσιο του SIMM μέσω
ενός βήμα-προς-βήμα
οδηγού

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΣΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μάθετε τι περιλαμβάνει η
διαδικασία της εφαρμογής
του πλαισίου SIMM που έχετε
σχεδιάσει, μοιραστείτε την
εμπειρία σας με άλλους και
μάθετε περισσότερα

Αφού διαβάσετε την Εισαγωγή σχετικά με τις βασικές έννοιες, τη λογική και τους όρους της
Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο κεφάλαιο του
Σχεδιασμού στο οποίο θα δημιουργήσετε το δικό σας ΜΚΑ πλάνο. Αυτή η διαδικασία
σχεδιασμού είναι επί της ουσίας ένας βήμα-προς-βήμα οδηγός ο οποίος θα σας καθοδηγήσει
όσο διανύετε τα βασικά βήματα:

Ποιοί είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατί

Ποιούς
επηρεάζουμε

Πώς θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πώς το μετράμε

Πώς το
παρουσιάζουμε

Κάθε κεφάλαιο σε αυτήν την ενότητα, του Σχεδιασμού, έχει την ίδια δομή:
Σύντομη Εισαγωγή - σχετική με τους λόγους που αυτή η θεματική είναι σημαντική και
σχετική με το θέμα
Κατανόηση της θέσης μέσα στην διαδρομή που βρίσκεστε στην όλη διαδικασία της
δημιουργίας του πλαισίου ΜΚΑ
Aποτελέσματα που απαιτείται να παραχθούν σε αυτό το βήμα ώστε να προβούμε στο
επόμενο βήμα
Ανάλυση και σύνδεση με το εργαλείο από το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα για
το συγκεκριμένο θέμα ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι γνώσεις μέσω ενός πρακτικού
εργαλείου το οποίο βασίζεται στα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου και το οποίο είναι η
βάση για τον σχεδιασμό του πλαισίου ΜΚΑ
Συμπεράσματα – σύνοψη αυτής της ενότητας
Ενέργειες – ξεκάθαρες οδηγίες που σχετίζονται με την φύση του έργου/της αποστολής και
είναι απαραίτητες να υλοποιήθουν στο πρακτικό μέρος του εγχειριδίου / του
συνοδευτικού εργαλείου

Εισαγωγή και βασικές έννοιες της ΜΚΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να διαβάσετε ορισμένες βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση
της μεθοδολογίας ΜΚΑ σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό το κεφάλαιο θα σας βοηθήσει να
κατανοήσετε καλύτερα τι είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος και η μέτρηση και διαχείριση του
κοινωνικού αντίκτυπου, τη λογική που κρύβεται πίσω από αυτό και τις βασικές αρχές στις
οποίες θα πρέπει να επιμείνετε, τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν από τον
σχεδιασμό του πλαισίου ΜΚΑ και τα βασικά ζητήματα. Αν θέλετε να αρχίσετε αμέσως να
αναπτύσσετε το δικό σας πλαίσιο ΜΚΑ, μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο "Σχεδιασμός του δικού
σας πλαισίου ΜΚΑ".

Σύντομη Εισαγωγή
Η Μέτρηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου (ΜΚΑ) είναι μια προσέγγιση, μια διαδικασία καλύτερης
κατανόησης του πόσο μεγάλη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αλλαγή έλαβε μέρος
και μπορεί να αποδοθεί στις δραστηριότητες, τις παρεμβάσεις ενός οργανισμού. Βασίζεται
στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητές μας (έργα, προγράμματα,
υπηρεσίες που παρέχουμε, μέτρα, παρεμβάσεις, καμπάνιες ή ό,τι άλλο κάνετε) επηρεάζουν τα
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, ποιες αξίες φέρνουμε σε αυτά, στο περιβάλλον και ποιος είναι ο
ευρύτερος αντίκτυπος. Μπορούμε να ορίσουμε έναν κοινωνικό αντίκτυπο ως αποτέλεσμα των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, της αλλαγής που συμβαίνει στους ανθρώπους και στην
ευημερία της κοινότητας ή στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων ή των
υπηρεσιών μας. Μέσα από τις δραστηριότητές μας θα πρέπει να φέρουμε τις θετικές αξίες (ή να
μειώσουμε/εξαλείψουμε την εμφάνιση των αρνητικών) και να υποστηρίξουμε την αλλαγή που
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αιτιών των προβλημάτων με τα οποία έρχονται
αντιμέτωποι οι άνθρωποι και το περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στις ανάγκες τους. Το ΜΚΑ με αυτόν τον τρόπο μας βοηθά να κατανοήσουμε με βαθύτερο
τρόπο τους λόγους που κάνουμε κάτι, τι είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε, ποιον επηρεάζουμε
και ποιες αλλαγές συμβαίνουν - δηλαδή ενισχύει/προωθεί το σκοπό και την αποστολή μας.

Αλλά το γεγονός ότι παράγουμε αξίες και φέρνουμε αλλαγές δεν αρκεί για να ικανοποιηθούμε.
Σε αυτή την εποχή της μη βιώσιμης σπατάλης πόρων, είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη να
αναρωτηθούμε αν χρησιμοποιούμε τους πόρους για τις δραστηριότητές μας με βέλτιστο
τρόπο - ή καλύτερα αν αξιοποιούμε με τον βέλτιστο τρόπο τις επενδύσεις μας (σε χρήματα,
χρόνο, γνώση κ.λπ.). Εδώ, μιλάμε για μια έννοια στην οποία δεν είναι σημαντικό να παράγουμε
απλώς αξίες για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να εξετάζουμε την προοπτική τους. Είναι
επίσης απαραίτητο να βελτιώνουμε συνεχώς τον οργανισμό μας - τη δική μας προοπτική.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα όλο και περισσότερες θεωρίες και πρακτικές μιλούν
για τη ΜΚΑ με μια ευρύτερη έννοια - ως εργαλείο Μέτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου και
Διαχείρισης του ή κοινώς ως ΜΚΑ (Social Impact Measurement and Management). Έτσι, το
ζητούμενο δεν είναι μόνο η μέτρηση, η κατανόηση και η υποβολή εκθέσεων, αλλά και η
ζύμωση και η βελτίωση του οργανισμού, η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων με έξυπνο,
βιώσιμο/αναγεννητικό τρόπο, ώστε να μεγιστοποιούνται οι αποδιδόμενες αξίες για τους
επενδυμένους πόρους. Η ΜΚΑ, όπως υποστηρίζουμε μέσω αυτής της μεθοδολογίας,
στηρίζεται επομένως στην έννοια 3M - Μέτρηση, Διαχείριση και Μεγιστοποίηση, επιδιώκοντας
μια ισορροπία μεταξύ των προοπτικών/προσεγγίσεων των ενδιαφερομένων μερών και του
οργανισμού που εκτελεί τις δραστηριότητες.
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κερδοσκοπικούς οργανισμούς) που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου μας δείχνει ότι το ΜΚΑ
αναγνωρίζεται ως κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό με πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους. Ο κυριότερος λόγος για να ξεκινήσει ένας οργανισμός μια δραστηριότητα ΜΚΑ είναι
η ανάγκη να πείσει τρίτους, στην ουσία χρηματοδότες, επενδυτές και πελάτες, για τη σημασία
των δραστηριοτήτων του και του συνολικού αντίκτυπού του. Ακόλουθοι λόγοι είναι η
καλύτερη κατανόηση (των αναγκών) των χρηστών, η βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, η μεγιστοποίηση της προβολής, το branding και το
μάρκετινγκ του οργανισμού, η συγκέντρωση κεφαλαίων, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών
και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων, η παρακίνηση των εργαζομένων, η αύξηση της
αξιοπιστίας/νομιμότητας του οργανισμού κ.ά. Οι ερωτηθέντες επιβεβαιώνουν τη σημασία της
ΜΚΑ για τους οργανισμούς τους. Η ΜΚΑ δεν αναγνωρίζεται μόνο από τους οργανισμούς που
επιδιώκουν έναν τέτοιο βιώσιμο, καλύτερο τρόπο εργασίας και υποβολής εκθέσεων.
Πολυάριθμες τάσεις δείχνουν ότι θα καταστεί υποχρεωτική στο μέλλον. Σύμφωνα με την
Global Insights Report της Datamaran, από το 2013 έως το 2018 υπήρξε αύξηση 72% στον
αριθμό των καταγεγραμμένων κανονισμών που αφορούν μη χρηματοοικονομικά θέματα.

Έτσι, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που συχνά
χρηματοδοτούν πολυάριθμα προγράμματα και έργα μη κερδοσκοπικών και κερδοσκοπικών
οργανισμών, αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της μη χρηματοοικονομικής
παρακολούθησης και αναφοράς, με αποτέλεσμα να στρέφονται προς τις προσεγγίσεις ΜΚΑ
(σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής
βιωσιμότητας (CSRD), η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2024, όλες οι μεγάλες εταιρείες
και όλες οι καταγεγραμμένες SME θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις
βιωσιμότητας). Το GIIN εκτιμά ότι πάνω από 1.720 οργανισμοί διαχειρίζονται 715
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ΑUM επενδύσεων αντίκτυπου από το τέλος του 2019. Αν
μιλάμε για τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα, δηλαδή επενδυτές που εστιάζουν στον
αντίκτυπο, παρατηρούμε όλο και περισσότερα παραδείγματα τέτοιων slogan: "Ο νέος σκοπός
των επιχειρήσεων, των εταιρειών είναι να εξυπηρετούν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και όχι
μόνο τους Μετόχους". Και αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί.
Στις επόμενες ενότητες, θα εξετάσουμε τους βασικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με
τη ΜΚΑ, οι οποίες εμφανίζονται σε πολλές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες. Αυτοί οι όροι και οι
έννοιες μπορεί να έχουν διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές μεθοδολογίες, εργαλεία ή
ακόμη και να διαφέρουν σε ορισμένα σημεία, αλλά η λογική και η εφαρμοσιμότητα δεν είναι
τόσο διαφορετικές.
Υπάρχουν εκατοντάδες εργαλεία για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κοινωνικού
αντίκτυπου. Κάποια επικεντρώνονται περισσότερο στη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων
παρά στη διαχείριση, κάποια είναι μόνο για κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κάποια είναι πιο
απαιτητικά, κάποια είναι δωρεάν, με κάποια παίρνετε ακόμη και πιστοποιητικό. Ο λόγος για
τον μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων και εργαλείων είναι ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ
δύσκολο να τυποποιηθεί κάτι σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων που ασκούν οι
οργανισμοί. Αν προσθέσουμε σε αυτό τη νομική μορφή των οργανισμών, το μέγεθος, το
επίπεδο ανάπτυξης και άλλες ιδιαιτερότητες, είναι πολύ σαφές γιατί νέα εργαλεία
εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά - οι οργανισμοί χρησιμοποιούν υπάρχουσες προσεγγίσεις
και εργαλεία, αναπτύσσουν δικές τους ή υβριδικές (χρησιμοποιούν ορισμένα τμήματα ήδη
υπαρχόντων εργαλείων).

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση που θα σας παρουσιάσουμε στην παρούσα μεθοδολογία δεν
προδιαγράφει συγκεκριμένα κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο ή μεθοδολογία (αν και θα
χρησιμοποιήσουμε ορισμένα τμήματα αυτών), αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τη
βασική λογική και τις αρχές της ΜΚΑ και σας βοηθά να δημιουργήσετε το δικό σας απλό
οργανωτικό πλαίσιο ΜΚΑ. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια απλή ιδέα βήμα προς βήμα, η
οποία αποτελεί ούτως ή άλλως τη βάση πολλών εργαλείων και η οποία δεν θα επιβαρύνει
υπερβολικά τον οργανισμό στην πορεία προς την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπού του.
Κάθε οργανισμός που ξεκίνησε το ταξίδι με το ΜΚΑ ξεκίνησε ουσιαστικά με τα ίδια βασικά
ερωτήματα - κάνουμε κάτι καλό, χρήσιμο και με ένα πραγματικό αντίκτυπο, ελπίζουμε πως
πράγματι ισχύει αυτό. Αυτή η "Επίγνωση και η Αναγνώριση του Αντίκτυπου" είναι πρακτικά το
πρώτο βήμα στην οργανωτική σας εξέλιξη ΜΚΑ, κάτι που ονομάζουμε ΜΚΑ (R)evolution και θα
εξηγηθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

Εξέλιξη της ΜΚΑ
Η εξέλιξη της ΜΚΑ παρουσιάζει μια τυπική διαδικασία ανάπτυξης τεσσάρων σταδίων της ΜΚΑ
σε μία οργάνωση.

Συνειδητοποίηση και αναγνώριση του αντίκτυπου
Το προηγούμενο διάγραμμα δείχνει τη "φυσική" ανάπτυξη του ΜΚΑ σε έναν οργανισμό. Οι
οργανισμοί τις περισσότερες φορές εισέρχονται στη διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού
αντίκτυπου με τη γνώση και την πεποίθηση ότι κάνουν κάτι καλό, δημιουργούν αγαθά/
πληροφορίες αξίας για τους χρήστες κ.λπ. Έτσι, έχουν επίγνωση των περισσότερων
επιπτώσεών τους, αλλά αυτό που τους απασχολεί είναι αν μπορούν να κάνουν κάτι
καλύτερο, αν η δράση τους έχει κάποια αξία, πώς επηρεάζουν τους χρήστες ή, όπως συχνά
το αποκαλούν, αν έχουν αντίκτυπο και ποιο είναι αυτό. Μπορούμε να ονομάσουμε αυτό το
στάδιο της ανάπτυξης του ΜΚΑ - στάδιο "Επίγνωση και Αναγνώριση του Αντικτύπου".

Στάδιο 1: "ΜΚΑ - Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου"

Πολλοί οργανισμοί με κάποιο τρόπο ίσως και να υπολογίζουν τα αποτελέσματα και τον
αντίκτυπό τους (συχνότερα σε κοινωνικά προγράμματα, υπηρεσίες με επίκεντρο το άτομο),
όπου μέσω ερωτηματολογίων, τεστ, συνεντεύξεων και άλλων δοκιμασμένων μεθόδων
συλλέγουν δεδομένα εισόδου και εξόδου για κάθε χρήστη για να καταγράψουν τις αλλαγές που
είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των οργανισμών. Επίσης, οι οργανισμοί συχνά
συλλέγουν κλασικούς δείκτες έργων, προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
προσδιορίσουν περισσότερο τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, αλλά οι περισσότεροι από
αυτούς, όπως δείχνει η έρευνά μας, δεν έχουν ένα σαφές ορθολογικό, επαρκώς δομημένο και
συστηματικό μοντέλο για το πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να
προσδιορίσουν σαφώς και να εκφράσουν τις επιπτώσεις. Έτσι, η επόμενη φάση στην ανάπτυξη
της ΜΚΑ μπορούμε απλά να την ονομάσουμε "ΜΚΑ - Φάση μέτρησης του Κοινωνικού
Αντίκτυπου", όπου οι οργανώσεις θέλουν να βρουν έναν τρόπο να μετρήσουν τον αντίκτυπο
και πιθανότατα να πραγματοποιήσουν σχετικές αναφορές (σε δωρητές, επενδυτές, κοινό κ.λπ.),
θυμηθείτε το πρώτο Μ στην έννοια 3M - Μέτρηση. Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται ειδικά σε
οργανισμούς που βρίσκονται σε αυτή τη φάση, οι οποίοι θέλουν να καθορίσουν το δικό τους
πλαίσιο για τη μέτρηση του αντίκτυπου.

Στάδιο 2: "ΜΚΑ - Μέτρηση και Διαχείριση του Κοινωνικού
Αντίκτυπου"

Εάν έχετε σχεδιάσει καλά το πλαίσιο ΜΚΑ σας, συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας, θα
λάβετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορείτε να πάρετε οργανωτικές
αποφάσεις (από το επιχειρησιακό έως το στρατηγικό επίπεδο) - με βάση τα νέα δεδομένα
μπορείτε να αποφασίσετε τι πρέπει να αλλάξετε ανταποκρινόμενοι στην κατάσταση όπως
πλέον την κατανοείτε. Αυτό αποτελεί επίσης μια αρχή η οποία προστέθηκε προσφάτως και η
οποία σχετίζεται με τις αρχές ΜΚΑ που αναπτύχθηκαν από το SVI, θυμηθείτε το δεύτερο Μ
στην έννοια 3M - Διαχείριση. Η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει δομές διαχείρισης, ιδίως σε
στρατηγικό επίπεδο, οπότε το στάδιο αυτό μπορεί να ονομαστεί "ΜΚΑ - Μέτρηση και
Διαχείριση του Κοινωνικού Αντίκτυπου". Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό στην εφαρμογή
του πλαισίου ΜΚΑ (από την προετοιμασία έως την εφαρμογή) να έχετε εμπλέξει ενεργά τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, δηλαδή τη διοίκηση του οργανισμού, προκειμένου να έχετε
την υποστήριξή τους. Σε αυτό το στάδιο η ΜΚΑ δεν είναι πλέον μια πρόσθετη δραστηριότητα
του οργανισμού, αλλά έχει γίνει οργανικό μέρος του οργανισμού, γίνεται μια οργανωτική
διαδικασία όπως κάθε άλλη. Εδώ είναι σημαντικό να ενταχθεί η ΜΚΑ στον οργανισμό με τρόπο
που να μην επιβαρύνει υπερβολικά τον οργανισμό και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στάδιο 3: "ΜΚΑ για Καλύτερο Αντίκτυπο"
Μόλις νιώσετε άνετα με το πλαίσιο ΜΚΑ, μαθαίνετε από αυτό και λαμβάνετε αποφάσεις. Το
επόμενο βήμα θα είναι να σχεδιάσετε ολόκληρο τον οργανισμό με βάση το ΜΚΑ. Αυτό το ΜΚΑ
μπορεί ουσιαστικά να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει την διαδικασία του στρατηγικού
σχεδιασμού, περιορίζοντας τον κίνδυνο να κάνετε κάτι περιττό ή να σπαταλήσετε πόρους,
θυμηθείτε το τρίτο Μ στην έννοια 3M - μεγιστοποίηση. Μπορούμε να ονομάσουμε αυτό το
στάδιο "ΜΚΑ για καλύτερο Αντίκτυπο". Ο απώτερος στόχος του ΜΚΑ είναι να προσπαθήσει να
μεταφέρει αυτή την προσέγγιση σε άλλους ενδιαφερόμενους, δηλαδή σε ολόκληρο το
οικοσύστημά σας, τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεστε (δωρητές, επενδυτές, συνεργάτες,
χρήστες, πελάτες, προμηθευτές, ερευνητές...). Μόνο αν ενσωματώσουν και αυτοί τέτοιες
προσεγγίσεις στον οργανισμό τους και αν όλοι αναλάβουν την ευθύνη για ένα συγκεκριμένο
μέρος της επίλυσης προβλημάτων, μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικές συστημικές αλλαγές,
για πραγματική επίλυση προβλημάτων και όχι για βιαστική και μη ουσιαστική αντιμετώπιση
προβλημάτων.

Βεβαίως, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του οργανισμού, αυτή η ανάπτυξη του
πλαισίου ΜΚΑ μπορεί να σταματήσει σε ένα από τα στάδια. Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο
μέρος των οργανισμών επικεντρώνεται μόνο στη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων. Εάν η
προσέγγιση/μεθοδολογία για τη ΜΚΑ δεν έχει ενσωματώσει ολοκληρωμένους μηχανισμούς
που εστιάζουν στην οργανωτική ανάπτυξη, ο οργανισμός πολύ πιθανόν να χρησιμοποιεί το
εργαλείο της μέτρησης κυρίως για την υποβολή εκθέσεων (καταλήγει στο στάδιο ΜΚΑ), με
κάποιες στιγμές εκμάθησης και εξυπηρέτησης, βελτίωσης προγραμμάτων, ανάλογα με τις
ανάγκες των χρηστών. Όπως αναφέραμε, σε αυτή τη μεθοδολογία υποστηρίζουμε τη ΜΚΑ που
συνεπάγεται περισσότερη λήψη αποφάσεων, μεταμόρφωση του οργανισμού έτσι ώστε να
μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει καλύτερες αξίες με βάση όσα έχουν μάθει από τη μέτρηση,
περνώντας στο στάδιο "ΜΚΑ - Μέτρηση και Διαχείριση του Κοινωνικού Αντίκτυπου".
Ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε ή σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την διαδρομή
σας, είναι σημαντικό να αρχίσετε να μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχετε. Ξεκινήστε σε
μία μικρή κλίμακα, με ένα πρόγραμμα, μια υπηρεσία, μια ομάδα και στη συνέχεια επεκτείνετε
την κλίμακα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

.

Κύκλος ΜΚΑ
Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη ενός πλαισίου ΜΚΑ για έναν οργανισμό μπορεί να χωριστεί
σε 4 φάσεις:

1.Σχεδιασμός πλαισίου ΜΚΑ

Η πρώτη φάση είναι ο σχεδιασμός του πλαισίου Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου. Σε αυτό το
στάδιο, η οργάνωση πρέπει να εντοπιστούν αρκετοί βασικοί συντελεστές:
- Κίνητρο για τη Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (ΜΚΑ)
- Ετοιμότητα
- Ικανότητες
- Τι αντίκτυπο θέλουμε να έχουμε
Κίνητρο
Το πρώτο πράγμα είναι το κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο του οργανισμού να μπει στην
διαδικασία της μέτρησης, για ποιους λόγους μπαίνει στο ΜΚΑ(M) - θέλει να βελτιώσει την
ποιότητα των υπηρεσιών, θέλει να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσει νέους δωρητές /
επενδυτές, θέλει να αυξήσει την οργανωτική αποτελεσματικότητα του, ή συνηθέστερα, είναι
ένας συνδυασμός διαφορετικών πραγμάτων;.
Ετοιμότητα
Το δεύτερο πράγμα είναι η ετοιμότητα. Εκτός από τα κίνητρα, είναι ζωτικής σημασίας να
κατανοεί ο οργανισμός τα ζητήματα που αντιμετωπίζει μέσω των παρεμβάσεων/
δραστηριοτήτων του. Έτσι, η γνώση των προβλημάτων και των αναγκών των ενδιαφερομένων
μερών (συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού) πλαισιώνει την κατανόηση των αποτελεσμάτων
και των αλλαγών που θέλουμε να δημιουργήσουμε και πώς αυτό αντιστοιχεί στο όραμα και την
αποστολή μας, καθώς και στην οργανωτική στρατηγική.
Ικανότητες
Φυσικά, τίποτα δεν είναι εφικτό χωρίς τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε όλα
όσα χρειαζόμαστε (ανθρώπους, γνώσεις, χρήματα, χρόνο...) για να ασχοληθούμε με το θέμα και
να δημιουργήσουμε αλλαγές, σε ποιο χρονικό διάστημα, πόσο καιρό θα το μετρήσουμε αυτό;
κ.λπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε λίστα με
τους απαιτούμενους πόρους ή να προσαρμόσουμε τη στρατηγική και τη μέτρησή μας σε σχέση
με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για παρεμβάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
αλλά και την ίδια τη μέτρηση.

Τύπος αντικτύπου (και πώς συμβάλλουμε στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDGs)
Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να δούμε τι είδους αντίκτυπο θέλουμε να επιτύχουμε. Θα
επικεντρωθούμε στον κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ. κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
ανθρώπων, ανθρώπινη υγεία...) ή μπορούμε να έχουμε και περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή και
έναν συνδυασμό κοινωνικοοικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου κ.λπ. Πολλές
μεθοδολογίες ΜΚΑ έχουν ήδη ενσωματωμένους στόχους SDG για να βοηθήσουν τους
οργανισμούς να κατανοήσουν πώς συμβάλλουν σε αυτούς τους παγκόσμιους στόχους. Για
όσους θέλουν να εναρμονιστούν με αυτούς τους στόχους, φροντίστε να λάβετε υπόψη ότι το
πλαίσιο ΜΚΑ σας υποδεικνύει με σαφήνεια στην υλοποίηση ποιανών SDG στόχων συμβάλλετε.
Όλα τα παραπάνω μας βοηθούν να κατανοήσουμε:
- Γιατί κάνουμε κάτι και γιατί θέλουμε να το μετρήσουμε,
- Κάλυψη, όγκος (ποιος/ποιοι/ποιοι/τι καλύπτεται από τη μέτρηση),
- Βάθος/ένταση (πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή, πόσο βαθιά προχωράμε, λεπτομέρειες, πόσο
αυστηροί είμαστε...)
- ποιο είναι το Σύστημα που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση (ποια μεθοδολογία, εργαλείο, πώς
συλλέγουμε τα δεδομένα, πώς και σε ποιον θα υποβάλλουμε εκθέσεις και θα λαμβάνουμε
αποφάσεις κ.λπ.)
Θα το ονομάσουμε αυτό οργανωτική εξέταση, ένα είδος οργανωτικής προ-αξιολόγησης που
ουσιαστικά δίνει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα μοιάζει το πλαίσιο μέτρησής
μας. Είτε έχετε επιλέξει μια γνωστή μεθοδολογία ΜΚΑ και ένα αναπτυγμένο εργαλείο που έχει
ήδη ένα σαφές πλαίσιο (το οποίο συνήθως αποτελείται από σύνολα ερωτήσεων που απαντάτε
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως πληρούνται και να επιβεβαιώνονται ορισμένες
προϋποθέσεις, δείκτες και μετρήσεις) είτε θα χρησιμοποιήσετε τη μεθοδολογία του παρόντος
εγχειριδίου, θα πρέπει να έχετε μια απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα πριν επιλέξετε μια
μεθοδολογία και ένα εργαλείο.
Είναι πολύ σημαντικό να εμπλέξετε τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σας στη διαδικασία
σχεδιασμού από την αρχή. Επίσης, εκτός από τις γνώσεις, την εμπειρία των διαφόρων
ενδιαφερομένων μερών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δευτερογενείς πηγές πληροφοριών
(όπως η προηγούμενη παρακολούθηση των χρηστών σας, εκθέσεις, εσωτερική ή εξωτερική
σχετική έρευνα, στρατηγικά έγγραφα, πληροφορίες ή εκθέσεις από παρόμοιους οργανισμούς
κ.λπ.) για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το πλαίσιο του προβλήματος που
επιλύετε και την αλλαγή, τον αντίκτυπο που πρέπει να επιτύχετε.

Όπως συμβαίνει με τα πάντα, ο σχεδιασμός είναι πρακτικά η μισή μάχη. Να θυμάστε, το νόημα
της μέτρησης είναι η βελτίωση, πράγμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι στην
πραγματικότητα μια διαδικασία που δεν χρειάζεται να έχει τέλος - βελτιώνετε συνεχώς τον
οργανισμό και το ίδιο το πλαίσιο μέτρησης. Με βάση αυτά που μάθατε, ίσως χρειαστεί να
επιστρέψετε στο τραπέζι και να επανασχεδιάσετε ορισμένα πράγματα στον οργανισμό και
συνεπώς και στο πλαίσιο μέτρησης.
Αυτές είναι μόνο οι βασικές έννοιες, αρχές και προϋποθέσεις που πρέπει να συντάξετε πριν
ξεκινήσετε μια πιο λεπτομερή δημιουργία του δικού σας πλαισίου ΜΚΑ. Όλα τα βήματα του
σχεδιασμού και οι φάσεις του κύκλου ΜΚΑ θα περιγραφούν λεπτομερώς στο επόμενο
κεφάλαιο. Καθώς προχωρά η διαδικασία σχεδιασμού, είναι πιθανό να έχετε νέες ιδέες που θα
σας προτρέψουν να επιστρέψει σε αυτά τα αρχικά πράγματα και να τα αναθεωρήσετε σε σχέση
με αυτά που αρχικά οραματιστήκατε - το σχέδιο είναι κάτι το ζωντανό.

2.

Συλλογή δεδομένων

Αφού ορίσετε το πλαίσιο ΜΚΑ, το επόμενο βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων. Η συλλογή
δεδομένων είναι μια διαδικασία κατά την οποία μέσω προγραμματισμένων τεχνικών και
εργαλείων (που έχετε ήδη προσδιορίσει στο πλαίσιο ΜΚΑ) συλλέγετε στοιχεία και
πληροφορίες που αποδεικνύουν τους εντοπισμένους δείκτες, τους KPIs (βασικούς δείκτες
απόδοσης) και τους στόχους σας. Θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε κατά πόσο
επιτυγχάνετε τα προγραμματισμένα αποτελέσματα και δημιουργείτε αλλαγές, προκειμένου να
έχετε αντίκτυπο. Υπάρχουν βέβαια διάφορες τεχνικές (ποσοτικές και ποιοτικές) συλλογής
δεδομένων (ερωτηματολόγια, τεστ, δομημένες συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, έρευνες κ.λπ.)
με τις οποίες είστε ήδη περισσότερο ή λιγότερο εξοικειωμένοι. Ό,τι κι αν χρησιμοποιήσετε,
είναι σημαντικό να εμπλέξετε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτή την αμφίδρομη διαδικασία
ανατροφοδότησης. Εδώ, βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συχνότητα και τις μεθόδους
συλλογής δεδομένων [προσπαθήστε να τις ενσωματώσετε στις υπάρχουσες δραστηριότητες
που έχετε (π.χ. συναντήσεις ή αξιολογήσεις χρηστών, αξιολογήσεις εργαστηρίων, συναντήσεις
ομάδων υπηρεσιών κ.λπ.)]. Επιμείνετε στο προγραμματισμένο πλαίσιο, μην συλλέγετε
δεδομένα που δεν θα σας ωφελήσουν, από τα οποία δεν μαθαίνετε. Με άλλα λόγια τα
δεδομένα πρέπει να σχετίζονται με τα αποτελέσματα και τις αλλαγές που θέλετε να επιτύχετε.
Ο γενικός κανόνας είναι - συλλέγετε τόσα πολλά και λεπτομερή στοιχεία όσα χρειάζεστε για να
αναλύσετε και να λάβετε πρακτικές αποφάσεις ώστε να αντλήσετε την μέγιστη αξία μέσω των
δραστηριοτήτων σας, σε σχέση με τους επενδυμένους πόρους.

3.

Ανάλυση δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων από μόνη της δεν έχει κάποιο νόημα εάν δεν αναλύσουμε και δεν
παρουσιάσουμε αυτά τα δεδομένα (σε επίπεδο εφαρμογής, εντός της ομάδας, σε στρατηγικό
επίπεδο). Οι αναλύσεις αποτελούν τη βάση για την υποβολή εκθέσεων.
Με απλά λόγια, λαμβάνουμε αποφάσεις στον οργανισμό σε τρία επίπεδα:
1. Επιχειρησιακό επίπεδο / οι αποφάσεις επηρεάζουν τις καθημερινές, επιχειρησιακές
εργασίες, εντός της ομάδας που εκτελεί δραστηριότητες - λαμβάνονται από τους υπαλλήλους,
τις ομάδες, τους επικεφαλής των ομάδων
2. Επίπεδα προγράμματος, έργου, υπηρεσίας, τμήματος / οι αποφάσεις επηρεάζουν τις
αλλαγές σε ένα πρόγραμμα, έργο, υπηρεσία - λαμβάνονται από επικεφαλής ομάδων,
προγράμματα, συχνά σε συνεργασία με διοικητικές δομές
3. Στρατηγικό επίπεδο / αποφάσεις υψηλότερου επιπέδου, επηρεάζουν τον οργανισμό, τη
βιωσιμότητα του οργανισμού - λαμβάνονται από τη διοίκηση του οργανισμού, διοικητικά
συμβούλια

Επίπεδο
συγκέντρωσης
δεδομένων

Στρατηγικό
επίπεδο

Συχνότητα, ποσότητα
αποφάσεων

Επίπεδο
προγράμματος
ΕπιχειρησιακόΛειτουργικό Επίπεδο
Εστίαση στην Ανάλυση

Εδώ είναι πολύ σημαντικό να κάνετε αναλύσεις που να είναι εστιασμένες και να είναι
συνοπτικές ανάλογα με το κοινό στο οποίο αναφέρεστε. Πρακτικά μιλώντας, δεν είναι το ίδιο
επίπεδο, πεδίο εφαρμογής, είδος και η ίδια συγκέντρωση πληροφοριών αυτό που θα
παρουσιάσετε στους συναδέλφους σας με αυτά που θα παρουσιάσετε στην ομάδα έργου με
την οποία διεξάγετε την υπηρεσία ή που θα αναφέρετε σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Η
ομάδα με την οποία παρέχετε μια υπηρεσία πιθανόν να ενδιαφέρεται για πολλές
λεπτομέρειες, για το αν υπάρχουν λογιστικά προβλήματα, για το πώς εξελίσσεται η πορεία
ενός συγκεκριμένου χρήστη κ.λπ. - δηλαδή για λειτουργικά πράγματα. Αλλά το διοικητικό
συμβούλιο γενικά δεν ενδιαφέρεται για τις πολυάριθμες λεπτομέρειες ή δεν έχει χρόνο για
κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα δεδομένα και τις συστάσεις σχετικά με το αν οι
χρήστες είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα, αν η υπηρεσία είναι βιώσιμη, αν
επιτυγχάνουμε τους στόχους κ.λπ. - δηλαδή περισσότερο στρατηγικά παρά αμιγώς
λειτουργικά πράγματα.

4.

Υποβολή εκθέσεων και λήψη αποφάσεων

Αν λοιπόν γνωρίζετε ποια δεδομένα πρέπει να συλλέξετε και πώς θα το κάνετε, πώς θα τα
αναλύσετε και πώς θα τα παρουσιάσετε σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν, τότε η διαδικασία
της υποβολής εκθέσεων και της λήψης αποφάσεων θα είναι πιο ανώδυνη αλλά και
εξειδικευμένη. Είπαμε ήδη ότι είναι απαραίτητο να καταλάβετε σε ποιο κοινό κάνετε την
παρουσίαση. Η υποβολή εκθέσεων μπορεί έτσι να χωριστεί σε δύο βασικούς τύπους εσωτερικούς και εξωτερικούς και χαρακτηρίζεται πρακτικά από τρία αλληλεξαρτώμενα
βασικά ερωτήματα που πρέπει να γνωρίζετε:

σε ποιον κάνετε την παρουσίασή σας και ποιος είναι ο στόχος της αναφοράς, το επιθυμητό
μήνυμα
ποιο είναι το επίπεδο λεπτομέρειας και η συχνότητα της αναφοράς
ποια είναι η εστίαση ή τι είναι σημαντικό και για ποιον
Θυμηθείτε, είπαμε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η μέτρηση και η υποβολή εκθέσεων, αλλά η
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων (σε επίπεδο εφαρμογής, από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι
το στρατηγικό επίπεδο) και η βελτίωση της όλης κατάστασης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και
τον οργανισμό, και πάλι το 2ο και 3ο Μ στην έννοια 3Μ. Για να λάβετε στρατηγικές αποφάσεις,
ιδίως μη δημοφιλείς (π.χ. να ακυρώσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή να ανακατευθύνετε ένα
μεγάλο μέρος των πόρων σε κάτι άλλο), χρειάζεστε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, διοίκηση
και μια ολόκληρη ομάδα με διαφορετικούς ρόλους. Ο διευθυντής θα πάρει την απόφαση, αλλά
για να την πάρει σωστά, χρειάζεται πληροφορίες, εσωτερική αναφορά από αυτούς που
εκτελούν τις δραστηριότητες, ανθρώπους που διαχειρίζονται τα οικονομικά στον οργανισμό,
εμπειρογνώμονες κ.λπ. Η μέτρηση στην πραγματικότητα σας δίνει νομιμοποίηση και
παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να το κάνετε και επιπλέον
μειώνετε ορισμένους κινδύνους (κάνετε κάτι που δεν είναι απαραίτητο, δεν έχετε
αποτελέσματα, ξοδεύετε πολλούς πόρους για πολύ μικρό αποτέλεσμα...). Σίγουρα, όταν
παίρνετε αποφάσεις, υπάρχουν επίσης επιχειρηματικοί-οικονομικοί κίνδυνοι για τον
οργανισμό (αν κόψουμε αυτή την υπηρεσία, τι θα συμβεί με τα έσοδα για αυτή την υπηρεσία,
την πληρωμή των εργαζομένων κ.λπ.) και κίνδυνοι επιπτώσεων (ποιος θα νιώσει την απώλεια
της υπηρεσίας, θα κινηθούμε προς την ενίσχυση νέων αξίων;) Επομένως, πριν λάβετε μια
απόφαση, εξετάστε αυτούς τους παράγοντες με μεγάλη προσοχή.
Στην προηγούμενη ενότητα έχουμε ήδη αναφερθεί στην υποβολή εκθέσεων, αλλά μιλήσαμε
κυρίως για την εσωτερική υποβολή εκθέσεων, η οποία είναι σημαντική για τη βελτίωση του
οργανισμού. Εκτός από την εσωτερική, υπάρχει φυσικά και η εξωτερική αναφορά. Οι
εξωτερικές εκθέσεις, οι εκθέσεις ΜΚΑ που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί συχνότερα για να
ενημερώσουν το ευρύ κοινό, τους πιθανούς δωρητές για το τι κάνουν, ποιος είναι ο αντίκτυπός
τους.
Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε σε αυτά τα τρία βασικά ερωτήματα που αναφέρονται σε αυτή την
ενότητα όταν σχεδιάζετε την αναφορά σας. Ο στόχος της αναφοράς προς το ευρύ κοινό είναι
πολύ πιθανό να εστιάζει περισσότερο στο να δείξει τι κάνει ο οργανισμός, ενώ για έναν
υπάρχοντα δωρητή ο στόχος της αναφοράς μπορεί να είναι να συμφωνήσει γιατί είναι
σημαντική η αύξηση της χρηματοδότησης. Εάν υποβάλλετε εκθέσεις στο ευρύ κοινό, 2,3
σελίδες infographics με λιγότερες λεπτομέρειες στο τέλος του έτους έχουν πολύ περισσότερο
νόημα από τις 20σέλιδες εκθέσεις που πρέπει να παραδώσετε στον δωρητή κάθε 6 μήνες.

Οι εσωτερικές αναφορές είναι γενικά πιο συχνές, ιδίως σε επίπεδο υλοποίησης της
δραστηριότητας (η ομάδα έργου μπορεί να υποβάλλει εσωτερικές αναφορές κάθε μήνα, η
διοίκηση μπορεί να υποβάλλει αναφορές κάθε 4 μήνες, οι δωρητές κάθε 6 μήνες, το ευρύ κοινό
μία φορά το χρόνο - αυτές είναι απλώς ορισμένες πρακτικές και όχι κανόνες). Συνιστούμε
οπωσδήποτε πιο συνοπτικές εκθέσεις, αλλά φυσικά, ορισμένες προσεγγίσεις και εργαλεία έχουν
ήδη καθορισμένη δομή έκθεσης και απαιτούν περισσότερες λεπτομέρειες, οπότε θα μπορέσετε
να βρείτε εκθέσεις με περισσότερες από 100 σελίδες, ειδικά αν οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται και
σε πιστοποίηση.
Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα όσα αναφέρονται εδώ σε ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα σχεδιασμού του πλαισίου ΜΚΑ στο επόμενο κεφάλαιο.

Αρχές Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου
Οι Αρχές ΜΚΑ παρέχουν τις βασικές κατευθυντήριες για όποιον επιθυμεί να σχεδιάσει το
δικό του πλαίσιο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου και να πάρει αποφάσεις που λαμβάνουν
υπόψη έναν ευρύτερο ορισμό της αξίας. Όπως έχει αναφερθεί από τη "Social Value
International (SVI)", “Έχουν ευρέως αποδειχτεί ότι οι αρχές κοινωνικής λογιστικής (social
accounting principles) είναι σημαντικές για τη λογοδοσία και την βελτιστοποίηση της
κοινωνικής αξίας. Οι Αρχές μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα αλλά όταν εφαρμόζονται
συνολικά μπορούν να βελτιώσουν δραματικά τον τρόπο που αποφασίζουμε για να
βελτιώσουμε τον αντίκτυπο που παράγουμε."
Πολλές μεθοδολογίες έχουν παρεμφερείς αξίες ή αυτές οι αξίες έχουν ενσωματωθεί
απευθείας στα μεθοδολογικά εργαλεία (μέσω των ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν ή
των στοιχείων που συλλέγονται κα)
Η Social Value International έχει αναπτύξει 8 Κοινωνικές Αξίες:

Αρχή 1: Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών
"Ενημερώστε για το τι μετριέται και πώς αυτό μετριέται και αξιολογείται σε έναν απολογισμό της
κοινωνικής αξίας με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών."
Είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρύτερη προοπτική - την προοπτική των ενδιαφερομένων
μερών, όχι μόνο τη δική μας οργανωτική. Οι ίδιοι, οι ενδιαφερόμενοι θα μας δώσουν κρίσιμες
πληροφορίες και ιδέες σχετικά με αυτό και θα αποφύγουμε να κάνουμε κάτι με βάση τις
υποθέσεις μας.
Αρχή 2: Κατανοήστε τι αλλάζει
"Διατυπώστε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η αλλαγή και αξιολογήστε τον μέσα από τα
στοιχεία που συλλέγονται, αναγνωρίζοντας τις θετικές και τις αρνητικές αλλαγές, καθώς και εκείνες
που είναι σκόπιμες και ακούσιες".
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι αλλάζει σε ένα συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος,
προκειμένου να συμβάλουμε σε αυτή την αλλαγή.
Αρχή 3: Εκτιμήστε τα πράγματα που έχουν σημασία
"Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων μεταξύ διαφορετικών επιλογών πρέπει να
αναγνωρίζει τις αξίες των ενδιαφερομένων μερών. Η αξία αναφέρεται στη σχετική σημασία των
διαφόρων αποτελεσμάτων. Ενημερώνεται από τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων μερών".
Θα μας βοηθήσει να εστιάσουμε σε πράγματα που είναι (πιο) σημαντικά ή επείγοντα για τα
ενδιαφερόμενα μέρη, από τη δική τους οπτική γωνία επίσης.
Αρχή 4: Συμπεριλάβετε μόνο ό,τι είναι ουσιώδες
"Καθορίστε τα όρια των πληροφοριών και των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε
έναν απολογισμό της αξίας, ώστε να δίνεται μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, και μια εικόνα που
να βασίζεται στα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται
να επικεντρώνονται στις αλλαγές που έχουν σημασία."
Ουσιαστικό είναι κάτι που είναι σχετικό (αναγνωρίζεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη/εμάς/
στρατηγικές/έρευνες..., οι άνθρωποι μιλούν γι' αυτό...) και σημαντικό (είναι σημαντικό για τους
ανθρώπους, πιο σημαντικό από κάτι άλλο ή κάτι που είναι σημαντικό για τον οργανισμό μας).
Αρχή 5: Μην υπερβάλλετε σε διακηρύξεις
"Διεκδικήστε μόνο την αξία για τη δημιουργία της οποίας ευθύνονται οι δραστηριότητές μας".
Άλλα πράγματα, άνθρωποι, οργανισμοί, παρεμβάσεις κ.λπ. επηρεάζουν και αλλάζουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη μας/εμάς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε
συμβάλει.

Αρχή 6: Να είστε διαφανείς
"Δείξτε τη βάση στην οποία η ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ακριβής και ειλικρινής και δείξτε ότι θα
αναφερθεί και θα συζητηθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη".
Να είστε ανοιχτοί στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίο καταλήξατε σε ορισμένα
συμπεράσματα, σχετικά με τη διαδικασία και τα ευρήματα της ΜΚΑ.
Αρχή 7: Επαληθεύστε το αποτέλεσμα
"Διασφαλίστε την κατάλληλη επαλήθευση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις που
υποστηρίζονται. Σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα αναφέρονται σε εξωτερικά ακροατήρια ή/και
υποστηρίζουν σημαντικές αποφάσεις, απαιτείται ανεξάρτητη διασφάλιση."
Παρόλο που εμπλέξαμε άλλους ενδιαφερόμενους όταν συλλέξαμε τα δεδομένα για τη μέτρηση,
οι αποφάσεις που λαμβάνουμε με βάση αυτή τη μέτρηση, οι εκθέσεις που υποβάλλουμε θα
πρέπει να ελέγχονται μαζί με άλλους που θα επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε παρερμηνεύσει
κάτι. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε αυτά που ισχυριζόμαστε από διάφορες πηγές
Αρχή 8: Να ανταποκρίνεστε
"Επιδιώξτε τη βέλτιστη κοινωνική αξία με βάση τη λήψη αποφάσεων που είναι έγκαιρες και
υποστηρίζονται από την κατάλληλη λογιστική και υποβολή εκθέσεων".
Δεν αρκεί απλώς να μετράτε κάτι. Είναι απαραίτητο να αντιδράσετε με βάση τη μέτρηση
εγκαίρως και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία για τους
επενδυμένους πόρους. Παρουσιάστε την.
Όλες αυτές οι αρχές είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει να τηρούνται. Ορισμένες είναι
βέβαια πιο σημαντικές σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κύκλου ΜΚΑ (π.χ. η νέα αρχή 8. 'Να
ανταποκρίνεσαι αναφέρεται περισσότερο στα μεταγενέστερα στάδια του ΜΚΑ και αναφέρει ότι
θα πρέπει επίσης να αντιδρά κανείς με βάση τα μετρούμενα και όχι μόνο να μετράει). Είναι
πολύ σημαντικό να σκέφτεστε αυτές τις αρχές ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του πλαισίου
ΜΚΑ σας, διότι αυτές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξή του, μειώνοντας τον
κίνδυνο να κάνετε κάτι που δεν είναι σημαντικό και μειώνοντας τον κίνδυνο να μη
δημιουργήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Καθώς το ΜΚΑ είναι στην
πραγματικότητα μια συνεχής διαδικασία, οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς
προκειμένου να βελτιώνεται διαρκώς το πλαίσιο και ο αντίκτυπός μας στο τέλος.

ΜΚΑ Βασικές ερωτήσεις
Έχουμε ήδη μιλήσει σε προηγούμενα κεφάλαια για ορισμένα οργανωτικά ζητήματα όταν
πρόκειται για το σχεδιασμό ενός πλαισίου ΜΚΑ (θυμηθείτε: Κίνητρο για το ΜΚΑ, Ετοιμότητα,
Ικανότητες, Τι είδους αντίκτυπο θέλουμε πρωτίστως να έχουμε). Μπορούμε να τα θεωρήσουμε
αυτά ως ορισμένες προϋποθέσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό του πλαισίου ΜΚΑ. Αν πάμε
λίγο πιο αναλυτικά και τώρα πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία του πλαισίου, ανεξάρτητα
από το ποιο εργαλείο χρησιμοποιήσαμε, θα πρέπει να απαντήσουμε στα ακόλουθα βασικά
ερωτήματα στο ΜΚΑ:
Ποιο είναι το πρόβλημα/ανάγκη που αντιμετωπίζουμε/που θέλουμε να ικανοποιήσουμε;
Ποιες δραστηριότητες πραγματοποιούμε για την επίλυση του προβλήματος;
Ποιος έχει πρόβλημα και ποιος αλλάζει;
Τι έχει αλλάξει/αλλάζει;
Πώς θα το μετρήσουμε αυτό;
Πόσα έχουν αλλάξει;
Πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές;
Χρονικό πλαίσιο - πότε ξεκινάμε, πόσο καιρό μετράμε;
Ποια είναι η συμβολή μας;
Τι μάθαμε και ποιες ενέργειες πρέπει να αναλάβουμε (επιχειρησιακό επίπεδο, επίπεδο
δράσης, στρατηγικό επίπεδο...);
Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα ήδη αναφερθέντα, τι κάνουμε ως
οργανισμός, γιατί κάνουμε κάτι, ποιος θα επηρεαστεί από τις πράξεις μας, πώς θα μετρήσουμε
τα αποτελέσματα/επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας και πώς θα πραγματοποιήσουμε τις
σχετικές αναφορές;
Αυτά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν σαφώς το πλαίσιο
ΜΚΑ μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να απαντήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο σε αυτά τα
ερωτήματα στη φάση του σχεδιασμού, αλλά είναι σημαντικό ότι μέσω της διαδικασίας
σχεδιασμού και της εφαρμογής των μετρήσεων μαθαίνουμε συνεχώς και αναθεωρούμε τις
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και με την πάροδο του χρόνου βελτιώνουμε το πλαίσιο
μέτρησής μας.
Τα ερωτήματα αυτά συμπίπτουν επίσης σε μεγάλο βαθμό ή μπορούμε να πούμε ότι δίνουν
απαντήσεις στις λεγόμενες 5 διαστάσεις του Αντίκτυπου, που προσδιορίστηκαν από το
φόρουμ του Έργου Διαχείρισης του Αντίκτυπου. Έχουμε αναφέρει ότι μια σειρά από
προσεγγίσεις και εργαλεία ταιριάζουν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους, οπότε αν θέλετε να
μάθετε περισσότερα και να εμβαθύνετε περαιτέρω τη γνώση της ΜΚΑ και λάβετε απαντήσεις
σε αυτά τα παραπάνω βασικά ερωτήματα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις 5
διαστάσεις του αντίκτυπου εδώ.

Σχεδιάζοντας ένα πλαίσιο ΜΚΑ
Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις έννοιες από το προηγούμενο κεφάλαιο για να
δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ΜΚΑ που θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να
κατανοήσει τον αντίκτυπό σας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα σας παρουσιάσουμε τα συγκεκριμένα
βήματα για να δημιουργήσετε το δικό σας πλαίσιο ΜΚΑ. Τα βήματα είναι στην πραγματικότητα
δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και τα οποία θα σας καθοδηγήσουν στη
δημιουργία ενός συνοπτικού, διαδοχικού πλαισίου ΜΚΑ. Υπάρχουν πολλά σημεία επαφής με
τη λογική του έργου/τη λογική της παρέμβασης, συνεπώς θα είναι πολύ πιο εύκολο να
κατανοηθεί η θεματολογία από όλους όσους έχουν εμπειρία με έργα/projects . Κατά τη
διάρκεια της όλης διαδικασίας, προσπαθήστε να έχετε κατά νου όλες τις αρχές του SVI για τις
οποίες μιλήσαμε, ιδίως την αρχή της Εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών.
Όπως και με τον προγραμματισμό έργων, μην το κάνετε αυτό μόνοι σας. Θα πρέπει να είναι
μια διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (οι συνάδελφοί σας,
η διοίκηση, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.). Επιλέξτε ένα άτομο που θα συντονίσει και θα
οργανώσει λογιστικά την όλη διαδικασία σχεδιασμού. Το άτομο αυτό μπορεί αργότερα να
είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του πλαισίου ΜΚΑ στον οργανισμό και (κατά συνέπεια;), η
υποστήριξη της διοίκησης είναι σημαντική γι' αυτόν. Ακόμη και αν έχετε ξεκινήσει μόνοι σας
την ανάπτυξη του πλαισίου ΜΚΑ, αναθεωρήστε όλα όσα έχετε κάνει με τους συναδέλφους σας
και τους άλλους ενδιαφερόμενους, ιδίως αν έχουν κάποιο ρόλο στο εν λόγω πλαίσιο (είναι
από τους βασικούς ενδιαφερόμενους, πρόκειται να συλλέξουν τα δεδομένα κ.λπ.).
Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίσουν, όσοι δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία
σχεδιασμού, τι σκοπεύετε να κάνετε και γιατί είναι σημαντικό να αναπτύξετε και να
εφαρμόσετε ένα πλαίσιο ΜΚΑ στον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πιθανά
μεταγενέστερα προβλήματα με τα κίνητρα όσων θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του
σχεδίου (είτε ως κάποιος που θα πρέπει να συλλέξει δεδομένα, είτε ως μέλος μιας ομάδας
ενδιαφερομένων που παρακολουθείται, είτε ως κάποιος που θα συμμετέχει στην ανάλυση
δεδομένων κ.λπ.
Όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό του πλαισίου ΜΚΑ, καλό θα ήταν να διαβάσουν
το παρόν εγχειρίδιο και μαζί με εσάς να αρχίσουν να συμπληρώνουν το συνοδευτικό πρακτικό
εργαλείο με το παρόν εγχειρίδιο.

Σύντομη εισαγωγή
Για να δημιουργήσετε το δικό σας πλαίσιο ΜΚΑ, θα περάσετε από αυτά τα βασικά βήματα, μια
διαδικασία κατά την οποία θα απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ποιοι είμαστε
Τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε
Ποιον επηρεάζουμε
Πώς θα πρέπει να λειτουργεί
Πώς το μετράμε
Πώς το παρουσιάζουμε

Ποιοί είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατί

Ποιούς
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Αυτός ο οδηγός και η μεθοδολογία σας επιτρέπουν να αναπτύξετε ένα βασικό και ένα
προηγμένο πλαίσιο ΜΚΑ, οπότε πρώτα πρέπει να αποφασίσετε ποια εκδοχή πλαισίου ΜΚΑ
θέλετε να δημιουργήσετε (βασική ή προηγμένη εκδοχή). Για να βοηθηθείτε σε αυτό, μπορείτε
να δείτε παρακάτω μια περίληψη των τμημάτων του εργαλείου που θα πρέπει να
συμπληρώσετε ανάλογα με το αν έχετε επιλέξει τη βασική ή την προηγμένη έκδοση. Η βασική
εκδοχή θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια αποτελέσματα και πιθανοί αντίκτυποι
επιτυγχάνονται, αλλά δεν θα υπεισέλθετε σε λεπτομέρειες σχετικά με το αν κάποιος άλλος
είναι υπεύθυνος γι' αυτό επίσης, πόσο διαρκούν αυτά τα αποτελέσματα κ.λπ. Οι προηγμένες
εκδοχές σας προσφέρουν απλώς μια λίγο βαθύτερη αμφισβήτηση ορισμένων πραγμάτων που
θα αναπτύξετε. Μην ανησυχείτε, η βασική παραλλαγή είναι στην πραγματικότητα η βάση για
την προηγμένη έκδοση, οπότε αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με το ΜΚΑ, ίσως είναι
ευκολότερο να προχωρήσετε με τη βασική εκδοχή. Μπορείτε να κάνετε αυτό το βήμα ανά
πάσα στιγμή για να μεταβείτε από τη βασική στην προηγμένη εκδοχή.

Σχήμα: Περίληψη της απλής και της προχωρημένης μορφής πλαισίου ΜΚΑ

Βασικό επίπεδο

Προχωρημένο
επίπεδο

Μέρη του
εργαλείου που
πρέπει να
συμπληρωθούν

Μέρη του
εργαλείου που
πρέπει να
συμπληρωθούν

1. Ποιοι είμαστε

Oργανωτική
οπτική

Οργανωτική
οπτική

2. Τι κάνουμε και
γιατί

Δήλωση
προβλήματος

Δήλωση
προβλήματος/
Δέντρο
προβλημάτων

3. Ποιους
επηρεάζουμε

Βασικοί
ενδιαφερόμενοι

Βασικοί
ενδιαφερόμενοι

Αλυσίδα αξίας

Αλυσίδα Αξίας
+
Έλεγχος
Ουσιαστικότητας

5. Πως το μετράμε

Σχέδιο
αποτελεσμάτων

Σχέδιο
αποτελεσμάτων
+
Μειωτικοί
παράγοντες

6. Πως το
παρουσιάζουμε

Σχέδιο αναφοράς

Σχέδιο αναφοράς

Βασικά βήματα

4. Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Δραστηριότητες:
1.Αποφασίστε αν θέλετε να προχωρήσετε με την απλή ή την προχωρημένη μορφή πλαισίου ΜΚΑ

Ποίοι είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατι

Ποιους
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Αποτελέσματα/εκροές από αυτό το βήμα: Καθορισμένο οργανωτικό πεδίο εφαρμογής

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες:
Οργανωτικό πεδίο, η ταυτότητα του οργανισμού

Περιεχόμενο + εργαλεία
Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πλαίσιο ΜΚΑ μας με περισσότερες λεπτομέρειες, είναι
απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούμε για άλλη μια φορά για το ποιοι είμαστε, ως οργανισμός.
Ανοίξτε το εργαλείο, συγκεκριμένα το μέρος "Οργανωτικό πεδίο" και συμπληρώστε τις βασικές
πληροφορίες για τον οργανισμό. Μετά τη συμπλήρωση αυτών των βασικών οργανωτικών
ερωτήσεων που είναι τεχνικές και εύκολες, έχουμε ένα τμήμα ερωτήσεων όπου αρχίζουμε να
σκεφτόμαστε το πλαίσιο μέτρησής μας. Πρώτον, πρέπει να ορίσουμε τι θέλουμε να
μετρήσουμε, αν θέλουμε να μετρήσουμε είτε τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των
προγραμμάτων, είτε αυτόν των έργων/projects, αυτών των υπηρεσιών ή ολόκληρου του
οργανισμού μας.

Εδώ υπάρχει μια βασική σημείωση - το πιο δύσκολο είναι να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ΜΚΑ για
έναν πλήρη οργανισμό. Για την εκμάθηση και τη γενική κατανόηση του ΜΚΑ, σας προτείνουμε
να αναπτύξετε πρώτα ένα πλαίσιο ΜΚΑ για μία από τις υπηρεσίες σας, για ένα μικρό
πρόγραμμα, για ένα μεγαλύτερο έργο κ.λπ. και όχι αμέσως για έναν πλήρη οργανισμό. Αυτό θα
σας βοηθήσει να είστε πιο συγκεκριμένοι και εστιασμένοι, διότι στην περίπτωση μεγάλων
οργανισμών, οργανισμών που έχουν πολλά προγράμματα, έργα, υπηρεσίες, προϊόντα, θα είναι
πολύ πιο δύσκολο να αναπτύξετε ένα πλαίσιο που να μπορεί να ενσωματώσει όλα όσα κάνετε
και από το οποίο να μπορείτε να μάθετε και να πάρετε συγκεκριμένες αποφάσεις για βελτίωση.
Επίσης, επιλέξτε εκείνα τα προγράμματα, τις υπηρεσίες ή τα έργα που υλοποιούνται συνεχώς ή
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η θεωρία και η πρακτική υποδεικνύουν ότι 6 μήνες (οι
περισσότεροι θεωρητικοί θεωρούν ως και 12 μήνες) είναι η ελάχιστη διάρκεια μιας
παρέμβασης (εννοώντας όχι την ίδια τη μέτρηση αλλά τις δραστηριότητες προς τους
ενδιαφερόμενους) για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τη
συμβολή μας στην αλλαγή, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Κάνοντας μία γενίκευση, είναι
ευκολότερο να παρακολουθούμε μακροχρόνια προγράμματα με χρήστες των οποίων η εξέλιξη
παρακολουθείται συνεχώς.
Φυσικά, το τι θα μετρήσετε και γιατί θα το μετρήσετε θα πρέπει επίσης να σχετίζεται με
κάποιους (οργανωτικούς) στρατηγικούς στόχους με βάση την αποστολή μας. Έτσι, αν είναι
δυνατόν, προσπαθήστε πρώτα να μετρήσετε πράγματα που αποτελούν τη στρατηγική σας
προτεραιότητα.
Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η διάρκεια της ΜΚΑ δεν είναι ίση με τη διάρκεια ενός
προγράμματος και έργου. Συχνά κάνετε μετρήσεις μετά το τέλος του έργου/προγράμματος (για
να αμφισβητήσετε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα). Επομένως, πρέπει να ορίσουμε το
βασικό χρονικό πλαίσιο (πόσο θα διαρκέσει η δραστηριότητά μας και πόσο καιρό θα κάνουμε
την παρακολούθηση, το οποίο τις περισσότερες φορές σχετίζεται με τους πόρους που έχουμε
στη διάθεσή μας.
Όλες οι πληροφορίες που συντάσσονται στο μέρος "Οργανωτικό πεδίο" θα σας βοηθήσουν
επίσης να παρουσιάσετε εν συντομία σε άλλους ενδιαφερόμενους (π.χ. εταίρους, χρήστες και
οποιονδήποτε που ενδεχομένως θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη του πλαισίου ή που θα
αποτελέσει αργότερα αντικείμενο της μέτρησης), ποιοι είστε, τί και για ποιους λόγους
σκοπεύετε να μετρήσετε τον κοινωνικό/περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Συμπέρασμα/αποτέλεσμα
Εκτός από τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό, η οργανωτική σκιαγράφηση
είναι απαραίτητη για να θέσετε στον εαυτό σας ορισμένα βασικά όρια που προέρχονται από το
δικό μας πλαίσιο ΜΚΑ. Μην ανησυχείτε, αν δεν γνωρίζετε όλες τις απαντήσεις σε αυτό το μέρος
ή δεν είστε αρκετά συγκεκριμένοι, μεταβείτε στα επόμενα βήματα, θα σας βοηθήσουν στο να
απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις αργότερα. Επιπλέον, συχνά θα επιστρέφετε σε κάποια
πράγματα σε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού και θα τα αναθεωρείτε (κατά προτίμηση θα τα
περιορίζετε και θα τα εστιάζετε) σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που θα έχε αποκομίσει μέσα
από τα βήματα. Αναλογιστείτε γιατί θέλετε να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο και τι είδους
αντίκτυπο θέλετε να επιτύχετε - κοινωνικός αντίκτυπος (π.χ. κοινωνικοοικονομική κατάσταση
των ανθρώπων, ανθρώπινη υγεία...), ή μπορούμε να έχουμε και περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή και
κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κ.λπ. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για
εσάς, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποστολή και τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνετε, καθώς και από τους βασικούς δικαιούχους σας. Αν δεν είστε ένας οργανισμός
που ασχολείται κυρίως με την οικολογία, είναι πολύ πιθανό να μην ασχοληθείτε τόσο πολύ με
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι αγνοείτε αυτό το στοιχείο.

2. Tι κάνουμε και για ποιους λόγους/ Δήλωση του
προβλήματος
Σύντομη εισαγωγή
Αφού έχουμε θέσει κάποια βασικά όρια στην οργανωσιακή οπτική, πρέπει τώρα να
εντοπίσουμε τα προβλήματα/ανάγκες που θα λύσουμε μέσω της δραστηριότητας που έχουμε
επιλέξει. Όπως και στα έργα που υλοποιούμε, η ΜΚΑ στη μεθοδολογία μας βασίζεται στο
πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε και στις ενέργειες που κάνουμε για να
αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζοντας το πρόβλημα/ζήτημα, γνωρίζουμε ποιες
αξίες πρέπει να δημιουργήσουμε και ορίζουμε στοχευμένα αποτελέσματα για αυτούς που
βιώνουν το πρόβλημα/τις ανάγκες. Πρέπει να γνωρίζουμε γιατί πραγματοποιούμε το έργο μας
και ποια προβλήματα/ανάγκες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Ποιοι είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατι

Ποιους
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Παραδοτέα αυτού του βήματος: Σαφής δήλωση για το πρόβλημα/-τα που προσπαθείτε να
επιλύσετε

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες:
Δήλωση προβλήματος, Δέντρο προβλημάτων
Περιεχόμενο + Εργαλεία
Σκεφτείτε για το πρόβλημα/-τα που επιλύετε (ή στων οποίων τη λύση συμβάλλετε) μέσω της
δραστηριότητας που έχετε επιλέξει στην οργανωσιακή οπτική. Συντάξτε μια δήλωση για το
πρόβλημα που έχετε εντοπίσει, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποιο είναι το
πρόβλημα και ποιον αφορά. Αυτή η δήλωση είναι παρόμοια με τον καθορισμό του
προβλήματος κατά την υλοποίηση έργων. Εκτός από το ποιο είναι το πρόβλημα και ποιον
αφορά, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες, οι οποίες συγκεκριμενοποιούν και
καθορίζουν με περισσότερη σαφήνεια το πρόβλημα με το οποίο ασχολείστε (γεωγραφικές
πληροφορίες, έκταση του προβλήματος, κ.λπ.). Η δήλωση πρέπει να είναι σύντομη, μία ή δύο
προτάσεις. Μπορείτε να αναφέρετε περισσότερα από ένα προβλήματα, αλλά βεβαιωθείτε ότι
σχετίζονται μεταξύ τους, ότι υπάρχει μια λογική συνάφεια και το ένα δεν είναι η αιτία ή η
συνέπεια του άλλου - πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Αν δυσκολεύεστε να καθορίσετε το πρόβλημα, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μερικά
απλά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν. Ένα από αυτά είναι η «Ανάλυση Δέντρου
Προβλημάτων» (Problem tree Analysis). Η Ανάλυση Δέντρου Προβλημάτων (γνωστή και ως
ανάλυση κατάστασης ή απλώς ανάλυση προβλήματος) βοηθά στην εξεύρεση λύσεων μέσω της
χαρτογράφησης της ανατομίας του προβλήματος. Εξετάζει τις αιτίες και τους παράγοντες του
προβλήματος, καθώς και τις συνέπειες και τα αποτελέσματα. Το εργαλείο μπορεί να σας
βοηθήσει να αναλύσετε το πρόβλημα σε διαχειρίσιμα μέρη που μπορούν εύκολα να
καθοριστούν και σας επιτρέπει να έχετε μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για την ιεράρχηση ζητημάτων
και στόχων και την επιλογή μιας στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος. Να είστε
ρεαλιστές. Πολλές φορές, τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε είναι βαθύτερου επιπέδου
και σε επίπεδο συστήματος, αλλά δυστυχώς οι πόροι μας είναι περιορισμένοι και δεν μας
επιτρέπουν να επιλέξουμε τη στρατηγική που θα θέλαμε. Σε αυτή την περίπτωση, κατεβείτε
επίπεδο, γίνετε πιο συγκεκριμένοι ή προσπαθήστε να αποκτήσετε επιπλέον πόρους,
συμπεριλαμβανομένων και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια άλλη τεχνική – την «Τεχνική των 5 Γιατί», ένα απλό
και αποτελεσματικό εργαλείο για εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών. Ο βασικός της στόχος
είναι να βρει την ακριβή αιτία που προκαλεί ένα πρόβλημα, κάνοντας μια σειρά ερωτήσεων
που ξεκινούν με «γιατί».
Επιπλέον μπορείτε να προσθέσετε και μια άλλη σειρά ερωτήσεων, που θα σας καθοδηγήσουν
ώστε να κατανοήσετε καλύτερα το πρόβλημα, όπως:
Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;
Ποιες είναι οι πιο σοβαρές συνέπειες;
Ποιες αιτίες αντιμετωπίζονται πιο εύκολα/δύσκολα;
Ποιες αιτίες αποτελούν προτεραιότητα (για όσους βιώνουν το πρόβλημα αλλά και για
εμάς ως οργανισμό)

Επίλογος/συμπεράσματα
Όσο καλύτερα καταλαβαίνετε τα προβλήματα και τις ανάγκες κάποιου, τόσο πιο πιθανό είναι
να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτά πιο κατάλληλα, και έτσι να έχετε καλύτερα
αποτελέσματα και αντίκτυπο. Οι δραστηριότητές σας θα πρέπει να εστιάζουν στα αίτια του
προβλήματος, γιατί με αυτό τον τρόπο δεν σβήνετε απλώς τη «φωτιά», αλλά επιτυγχάνετε μια
πιο μακροπρόθεσμη λύση. Με άλλα λόγια, επιφέρετε αλλαγές, δεν ικανοποιείτε απλώς μια
ανάγκη βραχυπρόθεσμα. Η κατανόηση του προβλήματος είναι επίσης ζωτικής σημασίας στη
ΜΚΑ, αφού μας επιτρέπει να ορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα επιθυμητά αποτελέσματα,
να καταλάβουμε πώς οι παρεμβάσεις μας δημιουργούν θετικές/αρνητικές, εκούσιες/ακούσιες
αξίες για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και να επιφέρουμε αλλαγές, πετυχαίνοντας
αντίκτυπο. Αν είναι εφικτό, φροντίστε να εμπλέξετε βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στον
καθορισμό του προβλήματος.

Δραστηριότητες
1.Ανοίξτε το μέρος «Δήλωση Προβλήματος» στο εργαλείο και καταγράψτε τη δήλωση
Προβλήματος
2.Αφού ορίσετε το πρόβλημα, ελέγξτε τη λογική του με τις επιπρόσθετες ερωτήσεις που
παρέχονται σε αυτό το μέρος.
3. Όσο έχετε επιλέξει την προχωρημένη εκδοχή, συμπληρώστε επίσης το «Δέντρο
Προβλημάτων».

3. Ποιον επηρεάζουμε / Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων
μερών
Σύντομη εισαγωγή
Αφού έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, είναι απαραίτητο, αν δεν
έχουμε επισημάνει ήδη τα ενδιαφερόμενα μέρη στο προηγούμενο βήμα, να το κάνουμε τώρα
και να αναφέρουμε όσους σχετίζονται άμεσα με αυτό, π.χ. αυτούς που το βιώνουν ή αυτούς
που μπορεί να αποτελούν κλειδί για την επίλυσή του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι «άτομα και
οργανισμοί που εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες με τις οποίες καταπολεμούμε το
πρόβλημα, ή των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά ως
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας, ή που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις
δραστηριότητες και τη λύση». Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπό μας, πρέπει πρώτα
να καταλάβουμε ποιος επηρεάζεται περισσότερο (κυρίως εκούσια, αλλά μερικές φορές και
ακούσια, είτε θετικά είτε αρνητικά) από τις δραστηριότητές μας. Αυτή τη διαδικασία την
αποκαλούμε προσδιορισμό ενδιαφερόμενων μερών.

Ποιοι είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατί

Ποιους
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Παραδοτέα αυτού του βήματος: Ένας χάρτης (βασικών) ενδιαφερόμενων μερών που να δείχνει
σαφώς πως το καθορισμένο πρόβλημα (δήλωση προβλήματος) σχετίζεται με αυτούς.

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες:
Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, προσδιορισμός
Περιεχόμενο + Εργαλεία
Ξεκινήστε προσπαθώντας να σκεφτείτε ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη σας, ποια άτομα ή
οργανισμοί αποτελούν μέρος του οργανωσιακού σας οικοσυστήματος και σχετίζονται με την
δήλωση προβλήματος που έχετε διατυπώσει. Στο πλαίσιο αυτό, σκεφτείτε όλα τα άτομα/
οργανισμούς που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές σας για επίλυση του προβλήματος,
που έχουν επιρροή ή εξουσία πάνω σε αυτό ή ενδιαφέρονται για την επιτυχή ή ανεπιτυχή
κατάληξή του.

Δημιουργήστε ένα χάρτη ενδιαφερόμενων μερών. Τώρα, έχετε μια λίστα με άτομα και
οργανισμούς που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές σας για την επίλυση του προβλήματος.
Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να έχουν τη δύναμη είτε να εμποδίσουν αυτό το έργο είτε να το
προωθήσουν. Κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό που κάνετε, ενώ άλλους μπορεί να
μην τους ενδιαφέρει, οπότε πρέπει να βρείτε σε ποιους θα δώσετε προτεραιότητα.
Κατά τη μέτρηση, είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσετε ποια είναι τα βασικά σας
ενδιαφερόμενα μέρη, αφού δεν είναι ρεαλιστικό να μετρήσετε τον αντίκτυπο σε όλους όσοι
σχετίζονται με το πρόβλημα.
Μπορείτε να χαρτογραφήσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα κατηγοριοποιήσετε ανάλογα με
τη δυνατότητα επιρροής και το συμφέρον που μπορεί να έχουν στο έργο σας, σε έναν πίνακα
Επιρροής/Συμφέροντος (δείτε την εικόνα πιο κάτω). Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι συνδέονται με
τους λόγους της ΜΚΑ και την Δήλωση Προβλήματός σας, αφού πιθανότητα θα αποτελέσουν τον
«στόχο» της ΜΚΑ σας.

Εικόνα: Πίνακας Επιρροής/Συμφέροντος για ιεράρχηση ενδιαφερόμενων μερών
Adapted from Mendelow, A.L. (1981). 'Environmental Scanning - The Impact of the Stakeholder Concept,'
ICIS 1981 Proceedings, 20.

Για τους σκοπούς της ανάπτυξης του πλαισίου ΜΚΑ σας, προτεραιότητα έχουν τα μέρη που
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πιο στενής διαχείρισης – άτομα/οργανισμοί με υψηλή
επιρροή και περισσότερο συμφέρον στο έργο σας. Προτείνουμε να εστιάσετε στα ακόλουθα
ενδιαφερόμενα μέρη κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του πλαισίου ΜΚΑ:
- τους χρήστες/βασικούς επωφελούμενους των δραστηριοτήτων σας, αυτούς που βιώνουν το
πρόβλημα
- σε εσάς ως οργανισμό και στους ανθρώπους που εργάζονται για την υλοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων, σε αυτούς που προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα και να μάθουν πώς
να βελτιώσουν τις δραστηριότητες/τον οργανισμό, προκειμένου να επιφέρουν μεγαλύτερη
αξία από τους πόρους που έχουν επενδυθεί – θυμηθείτε το δεύτερο και το τρίτο «Μ» στην
έννοια των «3Μ».
- αυτούς που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες ή άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, οι
οποίοι συνδέονται στενά με το πρόβλημα και τις λύσεις που παρέχετε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσετε ή να αγνοήσετε άλλες ομάδες
ενδιαφερόμενων μερών. Αν έχετε τους πόρους, μπορείτε (και συνιστάται ιδιαίτερα) να
επεκτείνετε τη μέτρηση και τον αντίκτυπο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο
συγκεκριμένα, προσπαθήστε να εστιάσετε και να στοχεύσετε τις δραστηριότητές σας σε
όσους επηρεάζονται σημαντικά από το πρόβλημα και βιώνουν αρνητικό αντίκτυπο, ακόμα
και αν δεν τους έχετε προσδιορίσει ως πρωταρχικούς χρήστες και βασικά ενδιαφερόμενα
μέρη.
Αφού τους προσδιορίσετε, εμπλέξτε τους στην όλη διαδικασία σχεδιασμού του πλαισίου
ΜΚΑ. Αν δεν μπορείτε να τους εμπλέξετε άμεσα στον σχεδιασμό του πλαισίου ΜΚΑ,
βεβαιωθείτε ότι συμμετέχουν σε μετέπειτα στάδιο, στον έλεγχο της «ορθότητας» όσων έχετε
σχεδιάσει – ελέγξτε, ιδιαίτερα, τα επιθυμητά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο από τη δική
τους οπτική και όχι μόνο από την οπτική του οργανισμού σας. Αποτελούν την πιο σημαντική
πηγή δεδομένων και γνώσης. Θα τους εμπλέξετε, ούτως ή άλλως, αργότερα, όταν εφαρμόζετε
το πλαίσιο ΜΚΑ και αρχίζετε να συλλέγετε τα δεδομένα από/για αυτούς, επομένως η
εξασφάλιση της συμμετοχής τους σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο αποτελεί, στην
πραγματικότητα, το «εισιτήριο» ώστε να κινητοποιηθούν σε μετέπειτα στάδιο και να
κατανοήσουν τι προσπαθείτε να επιτύχετε.
Αυτό αποτελεί, επίσης, έναν μικρό «λογικό έλεγχο» - αν στους λόγους που έχετε επισημάνει
για τη μέτρηση του αντικτύπου και τη Δήλωση Προβλήματος έχετε επισημάνει κάτι που τώρα
διαπιστώνετε ότι δεν σχετίζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα
να αναθεωρήσετε το ένα από τα δύο.

Επίλογος/συμπεράσματα
Καθώς οι δράσεις, τα προγράμματα και τα έργα που υλοποιείτε γίνονται πιο σημαντικά, θα
επηρεάζετε όλο και περισσότερα άτομα/οργανισμούς. Η διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών
είναι η διαδικασία με την οποία θα προσδιορίσετε τα βασικά σας ενδιαφερόμενα μέρη και θα
εξασφαλίσετε την υποστήριξή τους. Η ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών και η δημιουργία
ενός χάρτη (βασικών) ενδιαφερόμενων μερών είναι το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας,
κατά το οποίο προσδιορίζετε και κατανοείτε τα βασικότερα ενδιαφερόμενα σας μέρη.
Το τελικό στάδιο είναι να κατανοήσετε τι κινητοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποια αξία
χρειάζονται, ποιες είναι οι εμπειρίες τους και πώς μπορείτε να τα φέρετε με το μέρος σας.
Επομένως, μη σκέφτεστε μόνο από τη σκοπιά του δικού σας οργανισμού. Βάλτε τον εαυτό σας
στη θέση του καθενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εμπλέξτε τα και ελέγξτε μαζί τους τι έχετε
βρει.
Το σημαντικό δεν είναι μόνο να δημιουργήσετε μεγαλύτερη αξία για αυτούς που ήδη βιώνουν
θετικά αποτελέσματα και αντίκτυπο, αλλά και να μειώσετε τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών που
τον βιώνουν.
Επίσης σημαντικό είναι, αν παρατηρήσετε ότι κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ή της
μέτρησης τα μέλη μιας ομάδας ενδιαφερόμενων μερών βιώνουν εντελώς διαφορετικά τις
αξίες που έχετε δημιουργήσει με τις δραστηριότητές σας, ή ότι οι ανάγκες τους διαφέρουν
σημαντικά, να κατηγοριοποιήσετε περαιτέρω αυτή την ομάδα (π.χ. άτομα με αναπηρία à
άτομα με αναπηρία κάτω των 35 ετών και άτομα με αναπηρία πάνω των 35 ετών…).
Στο πλαίσιο της παρούσας μεθοδολογίας, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζετε (είτε θετικά είτε αρνητικά) με τις δραστηριότητές σας,
αυτούς για τους οποίους δημιουργείτε αξία και αλλαγή. Οι δύο βασικές ερωτήσεις που
θέλουμε να απαντήσουμε είναι α) ποιο/-ά προβλήματα επιλύουμε για τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη και β) ποιος είναι ο αντίκτυπος μας σε αυτά, ώστε να κατανοήσουμε
καλύτερα τις αξίες που πρέπει να δημιουργήσουμε, προκειμένου να αλλάξουμε την αρνητική
τους κατάσταση.
Κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού του πλαισίου ΜΚΑ, προτείνουμε να επιλέξετε το πολύ
μέχρι τέσσερα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη (συχνά αυτά είναι οι άμεσοι χρήστες, οι
υπάλληλοι του οργανισμού σας, ο ίδιος ο οργανισμός, οι επενδυτές, κ.λπ.). Δεδομένου ότι
θεωρούμε τη ΜΚΑ εργαλείο διαχείρισης και ότι με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία θέλουμε να
συμβάλουμε στην ανάπτυξη των οργανισμών, συνιστούμε ιδιαίτερα να επιλέξετε τον
οργανισμό σας ως ένα από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. τους υπάλληλους/εθελοντές
του οργανισμού που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις (προγράμματα, έργα, υπηρεσίες, κ.λπ.),
των οποίων τον αντίκτυπο αξιολογείτε.

Όταν αναπτύσσετε ένα πλαίσιο ΜΚΑ για πρώτη φορά, εστιάστε στα ενδιαφερόμενα μέρη που
είναι πιο εύκολα προσβάσιμα σε σας (των οποίων τα προβλήματα γνωρίζετε καλύτερα και που
είναι πιο κοντά σε εσάς, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πολλούς επιπλέον
πόρους για τη λήψη ανατροφοδότησης, κ.λπ.) και που επηρεάζονται σοβαρά από τα
προβλήματα.
Βεβαιωθείτε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη σας συνδέονται σαφώς με την προσδιορισμένη
Δήλωση Προβλήματος.
Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μόλις αναπτύξετε το πλαίσιο ΜΚΑ, μπορείτε να το
επεκτείνετε και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δραστηριότητες
1. Ανοίξτε τον χάρτη των (βασικών) ενδιαφερόμενων μερών στο εργαλείο και καταγράψτε τα
(βασικά) ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Για το καθένα από αυτά, προσδιορίστε γιατί είναι σημαντικό για το πρόβλημα/τη λύση σας,
ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα επιλύετε και ποιες είναι οι προσδοκίες του.
3. Αν έχετε τους πόρους, μπορείτε να το επεκτείνετε αυτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όχι
μόνο τα βασικά.

4. Πώς λειτουργεί – Αλυσίδα αξίας
Σύντομη εισαγωγή
Προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω ένα πλαίσιο μέτρησης αντικτύπου για τον
οργανισμό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η αλλαγή που επιδιώξαμε να
επιτύχουμε πραγματικά έλαβε χώρα και ποια επιπρόσθετα αποτελέσματα (θετικά και
αρνητικά) έχουν επιφέρει οι δραστηριότητές μας. Έτσι, χωρίς να ορίσουμε σαφείς μετρήσεις/
δείκτες για την επιτυχία της δραστηριότητας, δεν θα γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα.
Ως αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν οι επιδράσεις των δραστηριοτήτων μας και η
αλλαγή που έχει δημιουργηθεί. Όπως όταν χτίζουμε ένα σπίτι φροντίζουμε να
κατασκευάσουμε γερά θεμέλια, έτσι και η αλυσίδα αξίας είναι μια θεωρητική βάση που μας
βοηθά να κάνουμε τη μέτρηση.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να περιγράψουμε την αλυσίδα αξίας, η οποία συνδέει τις εισροές/
πόρους με τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται, τις εκροές της δραστηριότητας και,
τέλος, με όλα τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Οι αλυσίδες αξίας έχουν στόχο να
υποδείξουν την αξία που προσθέτουν οι δραστηριότητες του οργανισμού και τον αντίκτυπο
που επιδιώκουν να πετύχουν.

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες
Αλυσίδα αξίας (Θεωρία της αλλαγής), η λογική της παρέμβασης,
αποτελέσματα
Ποιοι είμαστε
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Παραδοτέα αυτού του βήματος: Αλυσίδα αξίας (πώς δημιουργούμε αξία) για κάθε
ενδιαφερόμενο μέρος

Περιεχόμενο + Εργαλεία
Η αλυσίδα αξίας (Value Chain, VC), μια έννοια που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Michael
Porter το 1985, είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Δημιουργήθηκε για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί
σε όλους τους τύπους οργανισμών. Σύμφωνα με τον Porter, η αλυσίδα αξίας είναι ένα
μοντέλο που παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πρώτες ύλες ως
εισροές, προσθέτουν αξία μέσω διαφόρων διαδικασιών και πωλούν τελικά προϊόντα στους
πελάτες.
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας μας, η λογική που θέλουμε να κατανοήσουμε είναι η ακόλουθη:
Ενδιαφερόμενο μέρος - Εισροές/Πόροι - Δραστηριότητες - Προϊόντα/Εκροές - Αποτελέσματα Αντίκτυπος, ή:

1. Ποια είναι τα (βασικά) ενδιαφερόμενα μέρη και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν…
2. Ποιες εισροές/πόρους – π.χ. ανθρώπους, δεξιότητες, χρόνο, χρήμα, γνώση, εξοπλισμό,
τεχνολογία και συνεργάτες χρησιμοποιούμε…
3. Για να υλοποιήσουμε δραστηριότητες – π.χ. εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτική,
διευκόλυνση, φροντίδα, ανάπτυξη, παροχή υπηρεσιών, παροχή προϊόντων, ενδυνάμωση,
εκπροσώπηση, άσκηση πίεσης… που παράγουν τα ακόλουθα αποτελέσματα/προϊόντα
(αριθμός ατόμων που συμμετείχαν στην εκπαίδευση, αριθμός εργαστηρίων, αριθμός
προγραμμάτων σπουδών που αναπτύχθηκαν, αριθμός παραγόμενων προϊόντων, αριθμός
ωρών υπηρεσίας κ.λπ.) που θα δημιουργήσουν…
4. Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα – π.χ. γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες, ειδίκευση,
βραχυπρόθεσμη εμπειρία, διορατικότητα, μια λύση που ανοίγει ευκαιρίες για πρόοδο και
κατά πόσο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα τη χρησιμοποιήσουν/ εφαρμόσουν/
ενσωματώσουν…
5. Ενδιάμεσα Αποτελέσματα – π.χ. σε ποιους τομείς αυτοί/εμείς θα ενδυναμωθούμε
περισσότερο και θα αποκτήσουμε περισσότερο κίνητρο, αλλάζοντας νοοτροπία και
δημιουργώντας…
6. Μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα – π.χ. αλλαγή στη συμπεριφορά, στις στάσεις, στις
πρακτικές, που θα μας οδηγήσει σε…
7. Αντίκτυπο – Πρόοδο, Αλλαγή στον κλάδο - π.χ. αλλαγή πολιτικής, κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης, περιβαλλοντικών συνθηκών, αστικής ζωής, ασφάλειας, δημόσιας υγείας· ίσες
ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, κατανομή πόρων, ανατροπή σε ολόκληρο τον τομέα κ.λπ.
Η αλυσίδα αξίας μάς βοηθά να κατανοήσουμε πώς οι ενέργειες του οργανισμού θα
οδηγήσουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης αλλαγής – «πώς να φτάσουμε από το σημείο Α
στο σημείο Β».

Όπως και η Θεωρία της αλλαγής, θα πρέπει να βασίζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην
έρευνα, τις υποθέσεις, τις αντιλήψεις και την κατανόηση του προβλήματος που επιλύουμε και
τη σχέση μεταξύ της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων στα οποία στοχεύει ο
οργανισμός.
Στην πραγματικότητα, είναι η λογική της παρέμβασης που θα μας δείξει πώς να
χρησιμοποιήσουμε τους πόρους για να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητες, να
δημιουργήσουμε αξία και να πετύχουμε αποτελέσματα και, τελικά, αντίκτυπο.
Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που εργάζεται για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών
μεταξύ των εφήβων λειτουργεί μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στην οποία οι έφηβοι
μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και υποστήριξη. O οργανισμός πιστεύει ότι οι νέοι που
απευθύνονται στη γραμμή βοήθειας θα λάβουν συμβουλευτική που θα τους αποτρέψει από τη
χρήση ναρκωτικών, και έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού – μείωση του ποσοστού
των χρηστών ναρκωτικών μεταξύ των νέων της χώρας. Ένας άλλος οργανισμός που εργάζεται
για την επίτευξη του ίδιου στόχου έχει επιλέξει ένα διαφορετικό μοντέλο παρέμβασης:
διοργανώνει εργαστήρια σε σχολεία, όπου οι μαθητές συναντούν νέους που παλεύουν με τον
εθισμό. Ένας τρίτος οργανισμός που εργάζεται για τον ίδιο στόχο επενδύει τις προσπάθειές του
σε δράσεις για την ακύρωση των ποινών φυλάκισης για χρήση ναρκωτικών. Και στις τρεις
περιπτώσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά ο τρόπος για επίτευξή του είναι
διαφορετικός.
Προσεγγίζουμε την αλυσίδα αξίας χρησιμοποιώντας την «αντίστροφη χαρτογράφηση». Αρχικά,
προσδιορίζουμε το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε – το έχουμε κάνει ήδη. Στη
συνέχεια, αναζητούμε μια αξιόπιστη πηγή για στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να
κατανοήσουμε το ζήτημα – ποιος είναι ο πληθυσμός-στόχος, ποιες είναι οι ανάγκες του, τι
χρειάζεται για την ευημερία του. Προσπαθούμε να συλλέξουμε δεδομένα και πληροφορίες που
περιγράφουν καλύτερα τα φαινόμενα και τις τάσεις στον τομέα. Το επόμενο βήμα είναι να
σχεδιάσουμε το επιθυμητό μέλλον και να καθορίσουμε στόχους που να σχετίζονται με το
όραμά μας και τον αντίκτυπο που θέλουμε να έχουμε. Από αυτούς τους στόχους αντλούμε τα
αποτελέσματα ή τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί
στόχοι. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων και των δεικτών των αποτελεσμάτων, που θα
κάνετε στο επόμενο βήμα, πρέπει να είναι «έξυπνος» (SMART): Στρατηγικός και συγκεκριμένος
(Specific), μετρήσιμος (Measurable), εφικτός (Attainable), προσανατολισμένος στη δράση (Actionoriented), σχετικός και ρεαλιστικός (Relevant, Realistic) και με χρονοδιάγραμμα (Time-bound).
Στη συνέχεια, εργαζόμαστε αντίστροφα –συγκρίνουμε εναλλακτικές διαδρομές δράσης και
κάνουμε εμπεριστατωμένες υποθέσεις, επιλέγοντας την πιο αποτελεσματική παρέμβαση που
κατά την άποψή μας θα λύσει το πρόβλημα ή τουλάχιστον θα συμβάλει στην επίλυσή του.
Μπορούμε τώρα να δούμε την αιτιότητα μεταξύ της δράσης που έχουμε επιλέξει και των
αποτελεσμάτων μας.

Αν έχετε περισσότερα από ένα επιθυμητά αποτελέσματα, βάλτε τα σε σειρά προτεραιότητας –
θυμηθείτε ότι η αξία του κάθε αποτελέσματος θα πρέπει να εξετάζεται κυρίως από την οπτική
των ενδιαφερομένων μερών και μετά από την οπτική του οργανισμού. Βρείτε μια ισορροπία
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και του οργανισμού.
Για να σας βοηθήσουμε με τα αποτελέσματα, δημιουργήσαμε έναν απλό πίνακα που μπορεί να
σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα αποτελέσματα. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί επενδύουν σε
αυτούς τους τέσσερις τομείς, κατηγορίες:
Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι τα αποτελέσματα της ΜΚΑ πρέπει να σχετίζονται με μία ή
περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες. Έτσι, όποτε θέλετε να ορίσετε το αποτέλεσμα, την
επιθυμητή αλλαγή που θέλετε να δημιουργήσετε μέσω των δραστηριοτήτων σας, θα πρέπει να
φροντίσετε να σχετίζεται με τα παρακάτω:

Άνθρωποι/γνώση

-γνώσεις που
αποκτήθηκαν
-γνώσεις που
χρησιμοποιήθηκαν
-αλλαγή / νοοτροπία
- κίνητρο και
ικανοποίηση
-ανάπτυξη
σταδιοδρομίας
-υγεία, ασφάλεια
- οικονομική ασφάλεια
και μισθός
...

Διαδικασίες /
Λειτουργίες /
Διοίκηση

Ποιότητα

- αποδοτικότητα/
βελτιστοποίηση πόρων
- διαχείριση και
διοίκηση
- επένδυση στους
υπαλλήλους
-διαφάνεια
- αναγνωρισιμότητα
του οργανισμού
…

- αποδοτικότητα/
βελτιστοποίηση πόρων
- διαχείριση και
διοίκηση
- επένδυση στους
υπαλλήλους
-διαφάνεια
- αναγνωρισιμότητα
του οργανισμού
…

Βιωσιμότητα

- οικονομική
βιωσιμότητα
/ ανάπτυξη
- περιβάλλον
- δικτύωση

Αυτή είναι μόνο μια ενδεικτική και όχι μια τελική λίστα. Βασικά, τα αποτελέσματα (οι δείκτες
τους) θα πρέπει να δείχνουν την αλλαγή σε αυτές τις κατηγορίες.
Ο λόγος που ξεκινήσατε τη μέτρηση πιθανότατα θα επηρεάσει σε ποια από αυτές τις κατηγορίες
θα έχετε αποτελέσματα, π.χ. αν θέλετε να δείτε πώς μια συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχετε
ως οργανισμός επηρεάζει τους χρήστες της, τότε θα έχετε ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη τους
χρήστες, ενώ τα αποτελέσματα και οι δείκτες που πρέπει να παρακολουθείτε θα είναι κυρίως
από την κατηγορία Άνθρωποι/Γνώση. Αν θέλετε να δείτε πώς αυτή η παροχή υπηρεσίας
επηρεάζει τα άτομα που πραγματοποιούν αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή τους υπαλλήλους
σας που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, τότε θα έχετε ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη τους
υπαλλήλους στον οργανισμό, ενώ και πάλι τα αποτελέσματα θα σχετίζονται περισσότερο με την
κατηγορία Άνθρωποι/Γνώση.
Από την άλλη, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχετε μέσω του
πλαισίου ΜΚΑ, τότε εκτός από τα πιο πάνω ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να ορίσετε τον
οργανισμό ως βασικό ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και αποτελέσματα που ανήκουν στην
κατηγορία των διαδικασιών, της ποιότητας των υπηρεσιών και των σχέσεων με τους πελάτες και
της βιωσιμότητα (π.χ. χρηματοοικονομική), αφού σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας
που παρέχετε. Μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα στο παράδειγμά μας στο πρακτικό εργαλείο.
Για όσους θέλουν να είναι σίγουροι, συνιστάται να ελέγξουν τα αποτελέσματα με τα
ενδιαφερόμενα μέρη που δεν συμμετείχαν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να
επιβεβαιώσουν ότι αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν τα αποτελέσματα σχετικά (π.χ. οι
ίδιοι οι χρήστες το αναφέρουν ως πρόβλημα/ανάγκη, έχει εντοπιστεί σε κάποια έρευνα, έχει
καθιερωθεί σε κοινωνικές πρακτικές, η προσφορά του έργου σας το αναφέρει κ.λπ.). Αλλά αυτό
δεν αρκεί για να θεωρήσουμε ότι ένα αποτέλεσμα είναι αναγκαίο, αφού λόγω του μεγάλου
αριθμού πιθανών αποτελεσμάτων χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι πραγματικά
πολύτιμο και σημαντικό (αυτό συχνά έχει μεγαλύτερη αξία, αναγνωρίζεται καθολικά ως πιο
σημαντικό και έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από άλλα αποτελέσματα) σε εμάς και τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Ο καλύτερος τρόπος, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι να ρωτήσετε τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Η τεχνική που προτείνουμε (αν έχετε αυτή τη δυνατότητα) είναι μια
ημιδομημένη συνέντευξη. Ορίστε ένα μικρότερο δείγμα, π.χ. δέκα συμμετέχοντες. Παρουσιάστε
τους τι κάνετε (σχεδιασμό μιας ΜΚΑ), τα προβλήματα που τους αφορούν και τα οποία
προσπαθείτε να λύσετε και τα αποτελέσματα που θέλετε να επιτύχετε. Στόχος είναι, μέσω
ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, να αξιολογήσετε τη βαρύτητα των προβλημάτων και επιπτώσεων
που έχετε εντοπίσει και να τα κατατάξετε σε σειρά σπουδαιότητας, όπως οι ίδιοι την
αντιλαμβάνονται (π.χ. παρουσιάστε τα αποτελέσματα και αφήστε τους να τα ταξινομήσουν σε
σειρά σπουδαιότητας).

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να τους δώσετε, μέσω μιας ανοιχτής συζήτησης, τη δυνατότητα
να εκφράσουν προβληματισμούς ή προσδοκίες που ενδεχομένως να μην έχετε σκεφτεί. Αν
παρατηρήσετε ένα μοτίβο στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τις
ίδιες απαντήσεις και όχι τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα αποτελέσματα που έχετε εσείς
προσδιορίσει, τότε ίσως να πρέπει να τα αναθεωρήσετε, μαζί με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας,
αφού ίσως έχετε παραλείψει τα κύρια ζητήματα/προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Το ταξίδι που επιλέξαμε να κάνουμε από το σημείο Α, το πρόβλημα, στο σημείο Β, τη λύση και
τον αντίκτυπο, είναι η αλυσίδα αξίας μας. Κρατήστε την απλή, παρουσιάστε την οπτικά.
Μπορείτε να δείτε ένα ωραίο παράδειγμα εδώ.
Αυτός είναι επίσης ένας «λογικός έλεγχος» – πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο οι δραστηριότητες
που πραγματοποιείτε ή σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε οδηγούν στα επιθυμητά
αποτελέσματα, στόχους και αντίκτυπο. Αν όχι, πρέπει να αλλάξετε κάτι, και να θυμάστε, είναι
σημαντικό να αλλάζετε και να επανασχεδιάζετε τις δραστηριότητες, τα έργα, τα προγράμματα
και τις υπηρεσίες σας, όταν χρειάζεται.

Επίλογος/συμπεράσματα
Είναι απαραίτητο κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να αναλύεται ξεχωριστά, επειδή οι
δραστηριότητες για το καθένα από αυτά διαφέρουν, όπως διαφέρουν και οι αξίες και τα
αποτελέσματα που τους προσφέρουμε. Η αλυσίδα αξίας είναι στην πραγματικότητα μια
αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο, μέσα από τις δραστηριότητές μας, δημιουργούμε
αξία και αποτελέσματα (που στη διάρκειά τους μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα), που με τη σειρά τους θα μας οδηγήσουν στον αντίκτυπο.
Είναι σημαντικό να προσδιορίζονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα. Αν δεν
μπορείτε να αναγνωρίσετε ποια είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι
σημαντικό να τα βάλετε σε μια σαφή, χρονολογική σειρά. Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι
σαφώς καθορισμένα, συγκεκριμένα και να συνδέονται με σαφήνεια με τους στόχους που έχετε
θέσει. Προκειμένου να αποφύγετε τις υποθέσεις, εμπλέξτε τα ενδιαφερόμενα μέρη (θυμηθείτε
την αρχή «Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών») στον σχεδιασμό, για να εξασφαλίσετε την
ορθότητά τους.
Χρησιμοποιήστε επίσης όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφοριών (προηγούμενες
μετρήσεις, αξιολογήσεις, παρακολούθηση χρηστών, στρατηγικές, έργα, έρευνες και όλες τις
άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων) που θα επιβεβαιώσουν ή θα κάνουν
την αλυσίδα αξίας σας πιο συγκεκριμένη και αξιόπιστη.

Ακόμη, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αφετηρία, την αρχική
κατάσταση από την οποία θα ξεκινήσετε να μετράτε, και κατά κάποιο τρόπο θα σας δείξει ποιες
είναι οι ρεαλιστικές προσδοκίες και τα αποτελέσματα που μπορείτε να δημιουργήσετε.

Δραστηριότητες
1. Δημιουργήστε μια αλυσίδα αξίας για το καθένα από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη /
συμπληρώστε την αλυσίδα αξίας στο εργαλείο – προσπαθήστε να το κάνετε με αντίστροφη
σειρά – από τον επιθυμητό αντίκτυπο στους στόχους και τα αποτελέσματα κ.λπ.
2. Εξετάστε και ελέγξτε λογικά τα υπόλοιπα μέρη (προηγούμενα βήματα) του πλαισίου και
κατά πόσο συνάδουν με τις νέες πληροφορίες.
3. Όσοι επέλεξαν την προχωρημένη έκδοση του πλαισίου ΜΚΑ, μπορούν να συμπληρώσουν
τον «Έλεγχο Αποτελεσμάτων», για να εξακριβώσουν ποια αποτελέσματα είναι πιο
σημαντικά.

5. Πώς το μετράμε / Πλάνο εκροών
Σύντομη εισαγωγή
Αφού εντοπίσουμε και ελέγξουμε τα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να ορίσουμε σαφώς τόσο
τους δείκτες τους όσο και τους τρόπους με τους οποίους θα συλλέξουμε τα τεκμήρια επίτευξης
των αποτελεσμάτων. Οι δείκτες δεν έχουν κάποια αξία, αν δεν μετρούν το επιθυμητό επίτευγμα
ή την πρόοδο. Πρέπει να ορίσουμε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators KPIs). Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης είναι κρίσιμης σημασίας (βασικοί) δείκτες προόδου προς
ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αλλαγή. Είναι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες μέτρησης. Αν
αναλυθούν με βάση ένα συνεκτικό πλαίσιο, οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης και οι στόχοι μπορούν
να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, να επισημάνουν τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία και τα στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και να τονίσουν τα κρίσιμα
σημεία. Με βάση τα αποτελέσματα των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και των δεικτών για τους
στόχους, θα προσδιοριστούν τα καταλληλότερα κανάλια και εργαλεία για τη συλλογή
δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε το είδος των δεικτών και των συναφών
καναλιών συλλογής δεδομένων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλων
πλαισίων για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων των
Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ποιοι είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατί

Ποιους
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Αποτελέσματα από αυτό το βήμα: Σαφής ορισμός των αποτελεσμάτων και των σχετικών δεικτών
μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου με στόχο για κάθε ένα απο τα αποτελέσματα.

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες
Απόδοση, αποτελέσματα, δείκτες, μέτρηση, διαχείριση, αξιολόγηση, δεδομένα, ανάλυση

Περιεχόμενο + Εργαλεία
Γιατί είναι σημαντικοί οι δείκτες για τη ΜΚΑ; Οι δείκτες μπορεί να είναι είτε ποσοτικοί είτε
ποιοτικοί, καθορίζοντας την κλίμακα ή τη διάσταση του προς μέτρηση στοιχείου, όπως για
παράδειγμα αριθμό ή ποσοστό ατόμων. Η σωστή αξιολόγηση/παρακολούθηση απαιτεί τη χρήση
ενός συνόλου διαφορετικών δεικτών, με διάκριση μεταξύ δεικτών παραδοτέων και δεικτών
αποτελεσμάτων.
Δείκτες παραδοτέων: αφορούν την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων πόρων/
υπηρεσιών, μπορούν να δείξουν κάποια αποτελέσματα από τα πρώιμα στάδια του έργου – αυτοί
είναι οι κλασικοί δείκτες που αναφέρουν οι οργανισμοί για τα έργα τους (χρηματοδοτούμενα, για
παράδειγμα, από κονδύλια της ΕΕ).
Στο πλαίσιο της ΜΚΑ μάς ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι δείκτες στο επίπεδο των
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, αφού ο αριθμός των εκπαιδεύσεων, των νέων
προγραμμάτων, των συμμετεχόντων ανά εργαστήριο κ.λπ. δεν λέει τίποτα για τον πραγματικό
αντίκτυπο αυτού που κάνουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε εκατοντάδες
συμμετέχοντας σε εργαστήρια, αλλά αν δεν χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για
να αλλάξουν και να βελτιώσουν την κατάσταση, στην πραγματικότητα πετύχαμε μόνο ένα
βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα – την απόκτηση μερικών επιπλέον γνώσεων που θα εξαφανιστούν
σύντομα αν δεν εφαρμοστούν. Όπως έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο βήμα, τα αποτελέσματά
μας και οι σχετικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:

Άνθρωποι/γνώση

-γνώσεις που
αποκτήθηκαν
-γνώσεις που
χρησιμοποιήθηκαν
-αλλαγή / νοοτροπία
- κίνητρο και
ικανοποίηση
-ανάπτυξη
σταδιοδρομίας
-υγεία, ασφάλεια
- οικονομική ασφάλεια
και μισθός
…

Διαδικασίες /
Λειτουργίες /
Διοίκηση

- αποδοτικότητα /
βελτιστοποίηση πόρων
- διαχείριση και
διοίκηση
- επένδυση στους
υπαλλήλους
- διαφάνεια
- αναγνωρισιμότητα του
οργανισμού
…

Ποιότητα

- ποιότητα προϊόντων,
υπηρεσιών
- ποιότητα των σχέσεων
(με τους πελάτες, τους
προμηθευτές, άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη)
...

Βιωσιμότητα

- οικονομική
βιωσιμότητα /
ανάπτυξη
- περιβαλλοντισμός
- δικτύωση

Πρέπει να ορίσετε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογενή φύση
των δεδομένων, ένας μόνο Βασικός Δείκτης Απόδοσης δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός.
Επομένως, είναι σημαντικό να εντάξετε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης σε ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο. Και πάλι, χρειάζεται όλα να συνδέονται λογικά μεταξύ τους. Για να σας βοηθήσουμε με
τον δείκτη, παρέχουμε μια επισκόπηση δύο συνόλων κριτηρίων για τους Βασικούς Δείκτες
Απόδοσης.
Εικόνα: Δύο σύνολα κριτηρίων που θα σας βοηθήσουν να ορίσετε τους Βασικούς Δείκτες
Απόδοσής σας (Klipfolio, n.d.) (EEA, 2021):

Οι στόχοι υποδεικνύουν την αξία που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι μια συγκεκριμένη περίοδο,
κάτι που αποτελεί σημαντική πρόκληση όσον αφορά τη διαχείριση αποτελεσμάτων. Πράγματι,
αφενός οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, αφετέρου θα πρέπει να είναι και αρκετά φιλόδοξοι,
ώστε να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους επιτύχουν
(EEA, 2021).Οι στόχοι μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης.
Ποια στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των στόχων (EEA, 2021);
1. Ιστορικές τάσεις: εντοπισμός συγκεκριμένων μοτίβων αλλαγής στους δείκτες απόδοσης,
αναλύοντας αναφορές/αρχεία/στατιστικά στοιχεία.
2. Κρίσεις εμπειρογνωμόνων: καλέστε τους ειδικούς να μοιραστούν τις απόψεις τους για
συγκεκριμένα πλαίσια ή δείκτες.
3. Ευρήματα ερευνών: Η βιβλιογραφία και τα ευρήματα ερευνών μπορούν να σας βοηθήσουν
να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους.
4. Προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών: εμπλέξτε τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να
κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
5. Επιτεύγματα παρόμοιων προγραμμάτων: συγκρίνετε με άλλα προγράμματα, για να
κατανοήσετε τον ρυθμό αλλαγής που μπορείτε να αναμένετε σε παρόμοιες συνθήκες.

Οι στόχοι μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης. Ας δούμε μια
απλή σύγκριση πιο κάτω:

Επιθυμητά
αποτελέσματα

Αύξηση της οικονομικής
βιωσιμότητας της
οργάνωσης κατά 20%
μέσα στα επόμενα 3
χρόνια

Δείκτης

KPIs με στόχο

Όριο

Αύξηση των εισπράξεωn
από τις δραστηριότητες
της οργάνωσης

Αύξηση των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
(παρέχοντας υπηρεσίες
στην αγορά) το λιγότερο
κατά 10% σε σύγκριση
με την προηγούμενη
χρονιά

Στη περίπτωση που δεν
πετύχουν τουλάχιστον
5% αύξηση των
οικονομικών
δραστηριοτήτων κάθε
χρόνο, θα πρέπει...

Αν ορίσουμε μόνο τον δείκτη χωρίς τον Βασικό Δείκτη Απόδοσης, θα μπορούσαμε να έχουμε
έσοδα 10 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και να θεωρήσουμε ότι έχουμε
πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια
και τον επιθυμητό στόχο μας, που είναι αύξηση κατά 20%. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε το
κατώτατο όριο – αν συμβεί αυτό, τι θα κάνουμε, ποια απόφαση πρέπει να πάρουμε για να
δημιουργήσουμε την αλλαγή.
Η συλλογή δεδομένων είναι θεμελιώδης για τη σωστή εφαρμογή, παρακολούθηση και υποβολή
αναφορών. Όταν ορίζετε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης και στόχους, σκεφτείτε αμέσως πώς να
συλλέξετε δεδομένα που θα τους τεκμηριώσουν. Πρέπει λοιπόν να προγραμματίσετε και να
γνωρίζετε:
-το είδος των δεδομένων που χρειάζεστε ως αποδεικτικά στοιχεία
-τους τρόπους συλλογής
-τη συχνότητα συλλογής.
Μην επιβαρύνετε υπερβολικά αυτούς από τους οποίους συλλέγετε τα δεδομένα αλλά και αυτούς
που τα συλλέγουν.
Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε παρακάτω για τους πιθανούς παράγοντες μείωσης
αντικτύπου. Ακόμη και όταν έχουμε ορίσει και επιβεβαιώσει με σαφήνεια τα αποτελέσματα και
τους σχετικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης/στόχους, γεγονός είναι ότι χάνουν την ένταση τους
με την πάροδο του χρόνου (π.χ. το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο σε άτομα που μόλις
ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα σε σύγκριση με εκείνους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και την
παρέμβασή μας πριν από 2-3 χρόνια).

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μας, ήταν πολύ πιθανό να υπήρξε επιρροή, τόσο από άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, σε ένα βασικό ενδιαφερόμενο μέρος,
την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν αξιολογούμε πόσο συμβάλαμε σε αυτή, πόσο
συνεισφέραμε στην αλλαγή και ποιον αντίκτυπο είχαμε.
Αυτό, μαζί με τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, είναι το πιο περίπλοκο και αβέβαιο
κομμάτι της διαδικασίας. Για τους σκοπούς αυτής της μεθοδολογίας, θα επικεντρωθούμε στον
εντοπισμό, αρχικά, του ποιος/τι επηρεάζει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός από εσάς και, στη
συνέχεια, στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος
μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.
Οι παράγοντες μείωσης (που συχνά εκφράζονται ως ποσοστά) αφαιρούνται από τη συνολική
αξία του αποτελέσματος που δημιουργήθηκε. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και
μεθοδολογίες και τα διαφορετικά ονόματα αυτών των παραγόντων, μπορούν να ταξινομηθούν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
«Αδράνεια» - Τα αίτια είναι σε επίπεδο συστήματος ή άγνωστης προέλευσης
Μετατόπιση - Ποια δραστηριότητα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε; / Αξιολογήστε σε ποιο
βαθμό το αποτέλεσμα έχει αντικαταστήσει άλλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν οι
δραστηριότητές μας εμποδίζουν τους ανθρώπους να βιώσουν τις ίδιες/παρόμοιες αλλαγές
αλλού, θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε.
Συνεισφορά - Ποιος άλλος θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αλλαγή; / Αξιολογήστε πόσα
αποτελέσματα προκαλούνται από τη συνεισφορά άλλων οργανισμών ή ανθρώπων. Είναι απίθανο
μόνο οι δικές μας δραστηριότητές μας να έχουν συμβάλει στην αλλαγή.
Μείωση - Θα μειωθεί το αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια; / Θα μειωθεί η έντασή του με την
πάροδο του χρόνου;
Αν θέλετε να μάθετε/δείξετε με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος είναι ο αντίκτυπός σας και ποιο είναι
το επίπεδό του, θα ήταν καλό να συμπεριλάβετε αυτούς τους παράγοντες στο πλαίσιο ΜΚΑ σας.
Συχνά, μπορούν να οριστούν με βάση κάποια έρευνα (εξωτερική ή με βάση τη μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση των χρηστών) ή με βάση πρότυπα του τομέα/κλάδου. Αν και οι παράγοντες
εκφράζονται σε ποσοστά, ελλείψει σχετικής έρευνας ή στατιστικών, είναι συχνά ένας
συνδυασμός αντικειμενικής και υποκειμενικής αξιολόγησης από τους οργανισμούς που
διενεργούν τη μέτρηση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ανατροφοδότηση των
ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να είναι πιο ακριβής.

Επομένως, θα πρέπει τόσο εσείς όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσετε το επίπεδο
αυτών των παραγόντων. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους παράγοντες και
πώς να υπολογίσετε την αξία τους σε αριθμούς, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία
Κοινωνικής Απόδοσης των Επενδύσεων (Return On Investment). Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό
να τους προσδιορίσετε και, αν μπορείτε (διαθέτετε αρκετούς πόρους, στοιχεία, έρευνα),
προσπαθήστε και να τους προσδιορίσετε σε ποσοστά. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που δυστυχώς μειώνονται πολύ γρήγορα με την πάροδο του
χρόνου. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, μπορείτε να αναρωτηθείτε γιατί συμβαίνει αυτό και να
προσπαθήσετε να ορίσετε μια στρατηγική και μια προσέγγιση (αλλάξτε δραστηριότητες ή
προσθέστε κάποιες νέες, βελτιώστε τις διαδικασίες...), ώστε τα αποτελέσματα να διαρκούν
περισσότερο και να γίνουν μακροπρόθεσμα. Θυμηθείτε, η ΜΚΑ είναι στην πραγματικότητα μια
συνεχής ευκαιρία μάθησης και μια διαδικασία που πραγματοποιείται δυνητικά επ’ αόριστο.

Επίλογος/συμπεράσματα
Οι καλά καθορισμένοι Βασικοί Στόχοι Απόδοσης, που αναλύονται εντός ενός ευρύτερου πλαισίου
αξιολόγησης, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή μεροληπτικών ερμηνειών και συμφερόντων,
παρέχοντας εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση και τον αντίκτυπο του προγράμματος, τα
οποία μπορούν να βοηθήσουν στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον μελλοντικό
σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων. Πρέπει να είναι «SMART». Οι Βασικοί Στόχοι
Απόδοσης πρέπει να προσεγγίζουν στρατηγικά τη δραστηριότητά σας και να αποδεικνύουν ότι
βαδίζετε προς την επιθυμητή κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα υπέρ της αλλαγής που
έχετε προσδιορίσει για τα ενδιαφερόμενα μέρη σας. Κατά τη διαδικασία καθορισμού δεικτών,
λάβετε παράλληλα υπόψη ποια στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν και ποιες είναι οι τεχνικές και οι
τρόποι για τη συλλογή τους. Είναι σημαντικό η ΜΚΑ να ενσωματωθεί στις διαδικασίες του
οργανισμού και, εάν είναι δυνατόν, οι διαδικασίες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων να
ενσωματωθούν στην τακτική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ή στις δραστηριότητες του
έργου. Να συλλέγετε δεδομένα τακτικά (που δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρωτάτε συνεχώς τα
ενδιαφερόμενα μέρη) και να τα αναλύετε, για να μάθετε να λαμβάνετε αποφάσεις σε
επιχειρησιακό/στρατηγικό επίπεδο και επίπεδο δραστηριοτήτων. Καθορίστε με σαφήνεια τη
συχνότητα και τα κανάλια επικοινωνίας (π.χ. σε επίπεδο ομάδας μια φορά τον μήνα, σε επίπεδο
χρήστη που λαμβάνει την υπηρεσία μπορεί να είναι μια φορά τον μήνα ή λιγότερο συχνά κ.λπ.),
ανάλογα με το από ποιον συλλέγετε τα δεδομένα και σε ποιον πρέπει να δώσετε αναφορά. Μην
τους επιβαρύνετε. Κατά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, είναι σημαντικό να ορίσετε με
σαφήνεια τι συλλέγεται, ποιοι είναι οι τρόποι συλλογής και ποια η συχνότητα και το εύρος (δείγμα
αναφοράς και πραγματικό δείγμα).

Δραστηριότητες
1. Ορίστε τους δείκτες SMART/τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης/τους στόχους των
αποτελεσμάτων σας – συμπληρώστε το Σχέδιο Αποτελεσμάτων στο εργαλείο.
2. Όσοι επιλέξατε την προχωρημένη έκδοση του πλαισίου ΜΚΑ, συμπληρώστε το μέρος
«Παράγοντες μείωσης αντικτύπου» στο εργαλείο.

6. Πώς παρουσιάζουμε
αποτελεσμάτων

τα

αποτελέσματα/

Έκθεση

Σύντομη εισαγωγή
Έχουμε ήδη πει ότι η υποβολή αναφορών μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά είδη -εσωτερική και
εξωτερική- και ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από τρεις αλληλο-εξαρτώμενες ερωτήσεις που πρέπει
να γνωρίζετε:
·σε ποιον υποβάλλετε την αναφορά και ποιος είναι ο στόχος της αναφοράς, το επιθυμητό
μήνυμα
·ποιο είναι το επίπεδο λεπτομέρειας και συχνότητας των αναφορών
·ποια είναι η εστίαση και τι είναι σημαντικό για τον καθένα.
Το εύρος και η δομή της αναφοράς συχνά καθορίζονται από το κοινό στο οποίο υποβάλλεται η
αναφορά. Κατά προτίμηση είναι μια οπτικοποίηση των όσων μάθατε μέσω της ΜΚΑ, η οποία
δείχνει τον αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη, συνοδευόμενη από συστάσεις και περαιτέρω
βήματα.
Ποιοι είμαστε

Τι κάνουμε και
γιατί

Ποιους
επηρεάζουμε

Πως θα έπρεπε
να λειτουργεί

Πως το μετράμε

Πως το
παρουσιάζουμε

Παραδοτέα αυτού του βήματος: Προσχέδιο του σχεδίου υποβολής αναφορών και της δομής
αναφορών

Βασικές έννοιες και συντομογραφίες
Αναφορές, εσωτερική-εξωτερική υποβολή αναφορών, λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο + Εργαλεία
Η υποβολή αναφορών είναι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, μέσω της
συμμετοχής διαφορετικών παραγόντων, σε διάφορους κύκλους και σε διαφορετικά επίπεδα. Με
τις αναφορές θέλουμε να δείξουμε στο κοινό (εξωτερική αναφορά) ποιες αξίες δημιουργούμε για
ποιον και ποιος είναι ο αντίκτυπός μας.

Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων στα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι μια
σημαντική πτυχή. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία (ΕΕΑ, 2021):
Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές ερωτήσεις ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητάς
τους.
Όλα τα ευρήματα, συμπεράσματα και συστάσεις παρουσιάζονται με λογικό και συνεκτικό
τρόπο.
Κάθε σύσταση είναι προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη. Η μεθοδολογία
περιγράφεται με ακρίβεια.
Πολλές πηγές δεδομένων και πληροφοριών είναι διαθέσιμες για την επικύρωση των
ευρημάτων.
Η έκθεση είναι αμερόληπτη και περιέχει χρήσιμες συστάσεις, προσαρμοσμένες στα
προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Ακολουθεί μια γενική λίστα βασικών αρχών για σωστή υποβολή αναφορών (Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, 2019):

Η δομή της αναφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε συντομία τις βασικές τεχνικές πληροφορίες και
τους λόγους για τους οποίους ξεκινήσατε την ΜΚΑ, τους οποίους έχετε αναφέρει στην
«οργανωσιακή οπτική». Σίγουρα, πρέπει επίσης να περιγράψετε ποια είναι τα (βασικά)
ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία έχετε αντίκτυπο. Στη συνέχεια, μπορείτε να οπτικοποιήσετε τα
βασικά ευρήματα και διδάγματα που αποκτήσατε αναλύοντας τα δεδομένα. Είναι καλό να
υπάρχουν εισηγήσεις στις αναφορές και ορισμένα βήματα που σκοπεύετε να κάνετε με βάση αυτά
που έχετε μάθει από τη μέτρηση.
Η υποβολή αναφορών είναι επίσης η βάση για τη λήψη αποφάσεων. Θυμηθείτε, το νόημα της
ΜΚΑ δεν είναι μόνο η αναφορά του αντικτύπου μας – είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και να
λαμβάνουμε αποφάσεις (σε επίπεδο επιχείρησης, προγραμμάτων και στρατηγικής) με βάση τα
συλλεγόμενα δεδομένα και την ανάλυση.

Επίλογος/συμπεράσματα
Αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στα παραπάνω στοιχεία, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα
μέσω των αναφορών πρέπει να καλύψετε και να εξηγήσετε όλες τις πτυχές των οκτώ αρχών της
ΜΚΑ που έχουμε αναφέρει, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη συγκεκριμένο κοινό και πώς θα του
μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες. Να θυμάστε, μερικές φορές κάνοντας λιγότερα πετυχαίνουμε
εν τέλει περισσότερα – ένα καλό πληροφοριακό γράφημα 2-3 σελίδων αξίζει περισσότερο από μια
αναφορά 100 σελίδων που πιθανώς κανείς δεν θα διαβάσει (εκτός αν είναι επενδυτές, ερευνητές,
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων κ.λπ.).
Δραστηριότητες
1.
Αναπτύξτε ένα μικρό σχέδιο υποβολής αναφορών – συμπληρώστε το μέρος «Υποβολή
Αναφορών» στο εργαλείο

Εφαρμογή του πλαισίου ΜΚΑ
Η δουλειά σας δεν έχει τελειώσει. Είναι ώρα να δοκιμάσετε και να υλοποιήσετε αυτά που έχετε
αναπτύξει, να εφαρμόσετε στην πράξη όσα έχετε μάθει. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα διαβάσετε
βασικές κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του πλαισίου ΜΚΑ σε έναν οργανισμό. Εφόσον
έχετε πάρει το πράσινο φως για να σχεδιάσετε το πλαίσιο ΜΚΑ, η διοίκηση του οργανισμού θα
σας βοηθήσει στην υλοποίηση του σχεδίου. Αυτό πρακτικά σας μεταφέρει από την πρώτη
φάση του κύκλου ΜΚΑ στην επόμενη φάση – τη συλλογή δεδομένων.
Μόλις αναπτύξετε το πλαίσιο ΜΚΑ, πρέπει να δείτε τα βήματα και να ορίσετε αρμοδιότητες για
εφαρμογή του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει να προσδιορίσετε το άτομο που θα είναι υπεύθυνο
για την υλοποίησή του στον οργανισμό. Ιδανικά, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το άτομο ακόμη
και πριν από τη φάση σχεδιασμού, μαζί με το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή
δεδομένων. Δεν σημαίνει ότι μόνο ένα άτομο πρέπει να συλλέξει όλα τα δεδομένα, για
παράδειγμα, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος που να είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της
όλης διαδικασίας και της ανάθεσης καθηκόντων.
Αφού ορίσετε ποιος θα συντονίσει τη διαδικασία, πρέπει να δείτε ποιες διαδικασίες και
δραστηριότητες εντός του οργανισμού επηρεάζονται από τη μέτρηση. Το Σχέδιο
Αποτελεσμάτων που δημιουργήσατε στο πρακτικό μέρος θα σας βοηθήσει σε αυτό. Ανάλογα
με το ποια δραστηριότητα του οργανισμού παρακολουθείτε και μετράτε, γίνεται σαφές ποιος
θα συμμετάσχει στη συλλογή αυτών των δεδομένων – συνήθως είναι αυτοί που
πραγματοποιούν αυτές τις δραστηριότητες. Στο Σχέδιο Αποτελεσμάτων έχετε ορίσει με
σαφήνεια τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους σχετικούς δείκτες/Βασικούς Δείκτες Απόδοσης,
καθώς και μια περιγραφή σχετικά με το είδος των δεδομένων και τις τεχνικές και τα κανάλια
για τη συλλογή τους. Επομένως, ορίστε και παρουσιάστε με σαφήνεια σε όσους θα είναι
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων ποια δεδομένα πρέπει να
συλλέγονται και με ποιο τρόπο, μέσω ποιων καναλιών (φύλλα αξιολόγησης, κάρτες χρήστη,
συνεντεύξεις κ.λπ.). Όπως αναφέρθηκε ήδη, προσπαθήστε να συλλέξετε δεδομένα μέσω ήδη
καθιερωμένων καναλιών (π.χ. ίσως να πρέπει να συλλέξετε δεδομένα μέσω άλλων
δραστηριοτήτων του έργου, τα οποία είναι σημαντικά για το πλαίσιο ΜΚΑ).

Εικόνα: Εργαλείο Σχεδιασμού για τη συλλογή δεδομένων:

Δείκτες /KPIs

Αύξηση της
γνώσης των
χρηστών κατά 20%

Κανάλια/ Τεχνικές
συλλογής και
αποδεικτικών
στοιχείων

Συχνότητα

Ποιος είναι
υπεύθυνος

Πότε αναφέρουμε
τα δεδομένα

Αποτελέσματα
εξετάσεων

Εισαγωγικές,
ενδιάμεσες και
απολυτήριες
εξετάσεις/
Αποτελέσματα
εξετάσεων

Στην έναρξη της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
(Φεβρουάριος
2022)
Στα μέσα της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
(Μάιος 2022)
Στο τέλος του
Οκτωβρίου
2022

εργαζόμενος Α

κάθε 6 μήνες

Στοιχεία για το
κίνητρό τους

Συνεντεύξεις

κάθε τέσσερις
μήνες

εργαζόμενος Β

κάθε τέσσερις
μήνες

Είδος δεδομένων

Αφού συγκεντρώσετε όλα τα σημαντικά δεδομένα, ήρθε η ώρα να τα αναλύσετε και να υποβάλετε
αναφορά, για να λάβετε αποφάσεις. Αναλύετε λοιπόν τα δεδομένα που πήρατε από τη μέτρηση
και ανάλογα με τον λόγο που κάνατε τη μέτρηση παίρνετε τις ανάλογες αποφάσεις. Ένα άτομο θα
συγκεντρώσει τα δεδομένα που έχουν αναλυθεί και μέσω μιας οπτικοποιημένης αναφοράς θα
ενημερώσει το ευρύ κοινό για την αξία που έχετε δημιουργήσει, ενώ ένα άλλο άτομο θα φέρει την
αλλαγή στον οργανισμό (π.χ. από τις τέσσερις προτεινόμενες κατηγορίες - άτομα, διαδικασίες,
διαχείριση, ποιότητα, βιωσιμότητα), έτσι ώστε στο μέλλον η επανάληψη των δραστηριοτήτων να
προσφέρει μεγαλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής· θυμηθείτε το τρίτο «M» στην έννοια των «3M». Το
τι θέλετε να μάθετε και πώς θα μάθετε να λαμβάνετε αποφάσεις εξαρτάται από τους λόγους που
ξεκινήσατε τη μέτρηση και τον τρόπο με τον οποίο καθορίσατε τα αποτελέσματα και τους δείκτες.
Θυμηθείτε το κεφάλαιο στο οποίο μιλήσαμε για την υποβολή αναφορών.
Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων μπορεί να είναι πολύ πιο συχνή, ειδικά αν βρίσκεστε σε
συνεχή επαφή και παρακολουθείτε τακτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα σας επιτρέψει να
πάρετε επιχειρησιακές αποφάσεις και να κάνετε αλλαγές που θα οδηγήσουν με τη σειρά τους σε
ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις, ώστε να διαχειριστείτε τον οργανισμό και τον αντίκτυπο πιο
στενά. Αν έχετε τους πόρους και είναι σημαντικό για εσάς να ανταποκρίνεστε άμεσα σε πιθανά
προβλήματα και να δημιουργείτε περισσότερη αξία, φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε.

Επομένως, η εφαρμογή του πλαισίου ΜΚΑ και η αναφορά δεν είναι οι τελευταίες ενέργειες και
το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε. Με βάση τη μέτρηση, μάθετε, αναθεωρήστε το ίδιο το
πλαίσιο ΜΚΑ και ξεκινήστε μια νέα μέτρηση και αναφορά, προκειμένου να δημιουργήσετε τη
μεγαλύτερη δυνατή αξία στο μέλλον από τους πόρους που έχετε επενδύσει. Είναι μια ιστορία
χωρίς τέλος που θα αρχίσει να σας αρέσει και να εκτιμάτε, όπως και τα ενδιαφερόμενα μέρη
γύρω σας και, τελικά, η κοινότητα, η οποία θα αναγνωρίσει τον αντίκτυπό σας.

Έκκληση για δράση
Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με διάφορους τρόπους:
1.Στείλτε μας σχόλια για τον οδηγό και τις Δραστηριότητες
2.Αναπτύξτε το δικό σας πλαίσιο ΜΚΑ χρησιμοποιώντας τον οδηγό και το εργαλείο και
μοιραστείτε το μαζί μας για να πάρετε ιδέες.
3.Εφαρμόστε το πλαίσιο ΜΚΑ που αναπτύξατε και μοιραστείτε τις γνώσεις σας σχετικά με τη
διαδικασία υλοποίησης και τα ευρήματα από τη μέτρησή σας.
4. Κάντε ερωτήσεις για τη ΜΚΑ.
Μοιραστείτε μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία που είχατε με τη ΜΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό
για εμάς να βελτιώσουμε αυτόν τον οδηγό και τα εργαλεία, αλλά και να αναπτύξουμε τις γνώσεις
μας.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του. Η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

