
Παράδειγμα μεθοδολογικού
εργαλείου για τη μέτρηση
κοινωνικού αντικτύπου σε

οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών



1. Διαβάστε τον οδηγό SIM4CSOs
2. Συμπληρώστε τα φύλλα του βιβλίου εργασίας - ακολουθήστε - τη βήμα 
 προς βήμα- διαδικασία

* η συμπλήρωση των γαλανών σελίδων δεν είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία του
πλαισίου μέτρησης
- μπορείτε να τα προσπεράσετε αν τα θεωρήσετε αρκετά προχωρημένα για τις ανάγκες σας.



Επωνυμία Οργάνωσης "Elevate"   (κατασκευασμένο όνομα για τους σκοπούς αυτής της άσκησης)

Διεύθυσνη 1 Main Street, Στοκχόλμη 

Χώρα Σουηδία 

Βασικός τομέας δράσης  Απασχόληση

Website - 

Στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου του
αρχείου Sara Paul (κατασκευασμένο όνομα για τους σκοπούς συτής της άσκησης)

Τελευταία ημερομηνία επανεξέτασης του
αρχείου 1-Απρ-22

Τύπος/Νομική Μορφή Οργανισμού Μη κερδοσκοπική

Συνοπτική περιγραφή της οργάνωσης  
Το Elevate παρέχει καθοδηγητική υποστήριξη σε νέους μετανάστες (αναγνωρισμένους και μη) για να τους βοηθήσει να
εξασφαλίσουν ευκαιρίες απασχόλησης και να βελτιώσουν τα μέσα διαβίωσής τους. Επιδιώκει να προωθήσει τη
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την αμοιβαία κατανόηση και την πολιτική ευθύνη μεταξύ των Σουηδών πολιτών. 

Στόχοι/Αποστολή Οργάνωσης Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των μορφωμένων (2ου πτυχίου)

Έτος ίδρυσης 2015

Αριθμός μελών -

Αριθμός εργαζομένων 4

Βασικοί ωφελούμενοι νέοι μετανάστες, οι οποίοι μένουν στη Σουηδία

Πληροφορίες Οργάνωσης 



Συγκεκριμένη δραστηριότητα που μετράται Πρόγραμμα καθοδήγησης

Δίαυλοι χρηματοδότησης της
δραστηριότητας Εθνικές, περιφερειακές/δημοτικές και φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις

Γιατί επιθυμείτε να μετρήσετε το κοινωνικό
αντίκτυπο αυτής της δραστηριότητας;

Να κατανοήσουμε καλύτερα αν και σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητές μας έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα,
ιδίως για τους νέους μετανάστες στη Σουηδία. Θέλουμε επίσης να καταδείξουμε τον αντίκτυπό μας στους
εργοδότες που μπορούν να προσλάβουν μετανάστες σε δυνητικούς εργοδότες και δωρητές.

Τύπος αντικτύπου κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος

Περίοδος έναρξης της δραστηριότητας 1.1.2023.

Περίοδος λήξης της δραστηριότητας  31.12.2023.

Περίοδος λήξης του SIM 31.9.2024. - πρώτη επανάληψη, σχεδιάζουμε να μετράμε συνεχώς

Πεδίο εφαρμογής μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου



Ποιό πρόβλημα επιλύουμε; Οι νέοι μετανάστες στη Σουηδία, ιδίως όσοι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, δεν έχουν δίκαιες
ευκαιρίες απασχόλησης στη Σουηδία 

Περιγραφή προβλήματος (περιεχόμενο)

Συχνά δεν έχουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τα δίκτυα για να παρουσιάσουν επαρκώς τις δεξιότητες, την
εμπειρία ή την ικανότητά τους για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι περίπου το 20% του
πληθυσμού είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων. Οι προκλήσεις στην πρόσβαση στην απασχόληση
οδηγούν σε αισθήματα κατάθλιψης και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε
ναρκωτικά ή μικροεγκλήματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού,
αλλά οι Σουηδοί εργοδότες δεν έχουν σαφή δίαυλο αναζήτησης και διερεύνησης νέων ταλέντων από μη
συμβατικές πηγές.   Επιπλέον, επειδή υπάρχουν στερεότυπα από διάφορες δεξιές ομάδες, μπορεί να μην
εξετάζουν τη διερεύνηση νέων μεταναστών ως δυνητικών εργαζομένων. Το Elevate παρέχει μια λύση για
τη γεφύρωση αυτών των κενών.

Τι επιδιώκουμαι; (στόχοι)
Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των μεταναστών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο - παροχή στους εργοδότες
ποιοτικού εργατικού δυναμικού προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των μεταναστών
και η ένταξή τους στην κοινότητα. 
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Λογικός Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ

Σχετίζεται το πρόβλημα με τη δραστηριότητα του οργανισμού που ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής του;

Περιέχει η δήλωση του προβλήματος σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ποιο είναι το πρόβλημα και ποιός αντιμετωπίζει το
πρόβλημα;

Η δήλωση του προβλήματος περιγράφει την αρνητική κατάσταση που θέλετε να επιλύσετε και όχι τη λύση του προβλήματος;

Είναι το πρόβλημα ρεαλιστικό; Μπορεί να συμβάλει απτά στην επίλυση του ή ακόμα και να το λύσει;

Είναι το πρόβλημα αυτό καταγεγραμμένο σε κάποια έρευνα, στρατηγική, πρόγραμμα κλπ. Έχετε στοιχεία ή επίσημους αριθμού;
που περιγράφουν το πρόβλημα αυτό;

Συμφωνούν τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως εκείνα που βιώνουν το πρόβλημα, οτι το πρόβλημα είναι επίμονο και σαφώς
καθορισμένο;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι μετανάστες με υψηλό

μορφωτικό επίπεδο
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην

εξεύρεση εργασίας

Problem Tree

Αιτίες

 Άμεσες
συνέπειες/
επιπτώσεις

Άμεσες
αιτίες

Συνέπειες /
Αποτελέσματα

Έλλειψη
ενημέρωσης για

τις δεξιότητες των
προσφύγων

Οι ελλείψεις εργατικού
δυναμικού εμποδίζουν τη χώρα

να αξιοποιήσει πλήρως το
οικονομικό/παραγωγικό

δυναμικό της 

Λιγοστές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ Σουηδών εργοδοτών

και μετεγκατεστημένων
προσφύγων υψηλής ειδίκευσης

Έλλειψη ενημέρωσης του
προσφυγικού πληθυσμού

για τις ανοικτές και
κατάλληλες ευκαιρίες

απασχόλησης 

Υψηλή ανεργία/
υποαπασχόληση

μεταξύ των
προσφύγων

Ενισχύεται η
αμοιβαία

δυσαρέσκεια

Μετεγκατεστημένοι
πρόσφυγες: 

άτομα παραμένουν σε
κακοπληρωμένες,

ανειδίκευτες, βοηθητικές
θέσεις εργασίας

Εργοδότες: κενά
στο εργατικό

δυναμικό

Δημόσια και 
επανεγκατεστημένοι

πρόσφυγες: 
Γλωσσικά εμπόδια

Εργαζόμενοι: 
Γλώσσα και
πολιτισμικά

εμπόδια 

Εργαζόμενοι:
Άνεργοι πρόσφυγες δεν

γνωρίζουν για τις κατάλληλες
θέσεις εργασίας στον τομέα

τους 

Δημόσιο: 
Μισαλλοδοξία και προκατάληψη 

απέναντι στον επανεγκατεστημένο
προσφυγικό πληθυσμό

Δημόσιο: 
Προκλήσεις ενσωμάτωσης των

επανεγκατεστημένων προσφύγων,
συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης

κατάλληλων θέσεων εργασίας,
κατοικιών, φιλίας κ.λπ. 

Εργαζόμενοι:
Προκλήσεις

στην εξεύρεση
κατάλληλης

απασχόλησης 

Εργοδότες: 
Ανοικτές θέσεις εργασίας 
παραμένουν ακάλυπτες 



Ενδιαφερόμενοι φορείς Σύντομη περιγραφή Γιατί είναι σημαντικοί οι
ενδιαφερόμενοι φορείς για εμάς;

Ποιά προβλήματα λύνουμε για
τους ενδιαφερόμενους φορείς;

Προσδοκίες/ Σχεδιασμένες
επιπτώσεις για τους

ενδιαφερόμενους φορείς; 

Μετανάστες1.

Ενήλικες άνω των 25 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερο του
υποχρεωτικού σχολείου, οι οποίοι είτε
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας
είτε εργάζονται σε εργασίες χαμηλής
ειδίκευσης και είναι συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα απασχόλησης.

Η ομάδα διαδραματίζει
πρωταρχικό ρόλο. Οι
πολυάριθμες δραστηριότητές μας
απευθύνονται σε αυτούς και τους
περιλαμβάνουν.

Δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση,
ολοκληρωμένη ικανότητα,
ενδυνάμωση, κοινωνική ένταξη
και ετοιμότητα για την αγορά
εργασίας. Συχνά δεν εντάσσονται
στην αγορά εργασίας.

Βελτιωμένη αυτοπεποίθηση,
βελτιωμένη αίσθηση του
ανήκειν. Θέλουμε, έτσι και να
τους απασχολήσουμε και να
βελτιώσουμε την ευημερία τους,

  2. Εργοδότες Παρέχουν θέσεις εργασίας 

Μας βοηθούν να πετύχουμε!
Μπορούν να παρέχουν πρακτική
άσκηση, μερική απασχόληση,
B2B, πλήρη απασχόληση,
κατάρτιση για μετανάστες

Έχουν πρόβλημα επίτευξης των
στόχων DEI και εξεύρεσης νέων
εργαζομένων/ποιοτικού
εργατικού δυναμικού.

Προώθηση της αυξημένης
ποικιλομορφίας στο χώρο
εργασίας, που δημιουργεί αξία
για τις εταιρείες.

**Για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για αυτό το παράδειγμα, έχουμε επιλέξει μόνο 2 ενδιαφερόμενα μέρη (1. Μετανάστες και 2. Δωρητές), τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σε όλα
τα περαιτέρω βήματα αυτού του παραδείγματος. Με την ίδια λογική, μπορείτε να επεκτείνετε αυτόν τον κατάλογο σε περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς (κάτι που
συνιστάται επίσης αν θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα το πλαίσιο του προβλήματος/λύσης), αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει στη συνέχεια να αναπτύξετε μια αλυσίδα αξιών για
καθέναν από αυτούς. Το συνιστούμε αυτό, ειδικά αν το κάνετε αυτό για πρώτη φορά. Επικεντρωθείτε το πολύ σε 3,4 βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στους οποίους
απευθύνονται οι δραστηριότητές σας και στους οποίους θα συμβεί πρώτα η αλλαγή από μια αρνητική σε μια θετική κατάσταση λόγω των δραστηριοτήτων σας.

Χάρτης ενδιαφερόμενων φορέων



  3. Δωρητές
Χρηματοδότηση του προγράμματος
απασχόλησης.

Επειδή δίνουν τα χρήματα για τη
λειτουργία του προγράμματος.

Δεν είναι σίγουροι αν επενδύουν σε
παρεμβάσεις με αντίκτυπο και αν
δημιουργούν αλλαγή στην κοινωνία.

Οι δωρητές θέλουν να βλέπουν ότι η
χρηματοδότησή τους έχει αντίκτυπο
και είναι περισσότερο κοινωνικά
υπεύθυνοι.

  4. Δημοτικές αρχές Χρηματοδότηση/προσφορά υπηρεσιών
και παροχών πρόνοιας.

Χρήματα, δημοσιότητα, βοήθεια
στην προβολή/προσέλκυση νέων
εθελοντών και δυνητικών
εργοδοτών.

Χαμηλά επίπεδα απασχόλησης των
μεταναστών. Ανακούφιση από το
βάρος της κοινωνικής πρόνοιας.

  5. Εθνική κυβέρνηση Χρηματοδότηση/προσφορά υπηρεσιών
και παροχών πρόνοιας.

Χρηματοδότηση από τον εθνικό
προϋπολογισμό = βιώσιμη ροή
εσόδων, δημοσιότητα, βοήθεια
στην προσέλκυση νέων
εθελοντών και δυνητικών
εργοδοτών.

Χαμηλά επίπεδα απασχόλησης των
μεταναστών - Ανακούφιση από το
βάρος της κοινωνικής πρόνοιας.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και
δημιουργία πρακτικών και βιώσιμων
λύσεων με βάση την πολιτική. 

  6. Εθελοντές
Παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης
μέσω του έργου/προγράμματος.

Παροχή άμεσων υπηρεσιών
στους συμμετέχοντες μέσω της
εμπειρίας, της ανταλλαγής
γνώσεων, της παροχής
διασυνδέσεων κ.λπ.

Προσφέρετε ικανοποίηση, δώστε
τους την αίσθηση της "ανταπόδοσης"
και της δέσμευσης στην κοινότητα.

Επηρεάζουν τις στάσεις, αυξάνουν την
πιθανότητα αλυσιδωτών επιδράσεων
στους χώρους εργασίας τους,
δυνατότητα να επηρεάσουν τις
αποφάσεις πρόσληψης.

  7.  Άλλες μη κυβερνητικές
οργανώσεις 

Δραστηριοποιούνται με το ίδιο κοινωνικό
ζήτημα ή έχουν την ίδια ομάδα-στόχο.
Παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Παρέχουν επικαλυπτόμενες/
συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Συμβάλλουμε στην επίλυση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
και ενισχύουμε τα προγράμματά τους
και την ικανότητά τους να
ανταποκρίνονται, αυξάνοντας την
αξία/επιπτώσεις του έργου τους.

Ομαλότερη ροή εργασιών,
δραστηριοτήτων.



Ενδιαφερόμενοι
φορείς 

Έσοδα/ Πόροι Δραστηριότητες 
Προιόν/

Αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων 

Αποτελέσματα
(Βραχυπρόθεσμη

περίοδος)

Αποτελέσματα
(Ενδιάμεση
περίοδος)

Αποτελέσματα 
(Μακροπρόθεσμη

περίοδος)
Στόχοι/ Αντίκτυπος 

Μετανάστες 

Εμείς:
Εθελοντές,
διασυνδέσεις με
εταίρους,
δίκτυα και
εργοδότες
γνώσης σε
συγκεκριμένο
τομέα,
οικονομικά
(κόστος του
προγράμματος)
.

Μετανάστες:
Χρόνος

1. Πρόσληψη
μεντόρων 
2. Πρόσληψη
μεταναστών
προσλαμβανόμενω
ν μεταναστών
3. Σχέδιο
δραστηριότητας 5
βημάτων
4. Δραστηριότητες
προσέγγισης
5. Δραστηριότητες
τοποθέτησης
6. Δραστηριότητες
σύμπραξης και
δικτύωσης 
7. Παρακολούθηση
και αξιολόγηση

1. x προσληφθέντες
μέντορες
2. x πρόσληψη
μεταναστών
3. x εργοδότες
προσφέρουν
κατάρτιση και
παρουσιάσεις σε
μετανάστες 
4. x μετανάστες
ολοκληρώνουν
12μηνο πρόγραμμα
5. x συμπλήρωση
ερωτηματολογίων
αξιολόγησης

- Οι μετανάστες
απέκτησαν νέες
γνώσεις/εμπειρίες
- Αισθάνονται πιο
έτοιμοι να
εξασφαλίσουν
θέσεις εργασίας
- Οι μετανάστες
αναφέρουν ότι
βελτίωσαν το
δίκτυό τους

- Οι μετανάστες
αισθάνονται
ενδυναμωμένοι,
αύξησαν την
αυτοεκτίμησή τους
- Έχουν
περισσότερα
κίνητρα για να
βρουν δουλειά (δεν
είναι
κακοπληρωμένοι)
-  Απέκτησαν νέους
φίλους μέσω του
προγράμματος
- Βρήκαν δουλειά
το αργότερο 6
μήνες μετά την
ολοκλήρωση του
προγράμματος

- Βελτίωση των
συνθηκών
διαβίωσης των
μεταναστών
αύξηση του
εισοδήματος
- Ενισχυμένη
κοινωνική
ενσωμάτωση,
αίσθημα του
ανήκειν...

Καλύτερη κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση
των μεταναστών
(που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα) και ένταξή
τους στην κοινότητα.
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Ενδιαφερόμενοι
φορείς 

Είσοδοι/
Πόροι Δραστηριότητες 

Προιον/
Αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων  

Αποτελέσματα
(Βραχυπρόθεσμη

περίοδος)

Αποτελέσματα
(Ενδιάμεση
περίοδος)

Αποτελέσματα
(Μακροπρόθεσμη

περίοδος)
Στόχοι/ Επιπτώσεις 

Εργοδότες

Εμείς:
Πόροι,
σύνδεσμοι με
μέντορες,
υπάλληλοι που
έχουν αναλάβει
την εφαρμογή
του
προγράμματος, 

εργοδότες:
Χρόνος,
οικονομικά,
εγκαταστάσεις..
.

1. Προσέλκυση
εργοδοτών -
εργασία για τη
δημιουργία
ενδιαφέροντος
γύρω από την
ποικιλομορφία
2. Δραστηριότητες
για τη γνωριμία με
τους μετανάστες
και τις προκλήσεις
της απορρόφησης
με τους εργοδότες
3. Χαρτογράφηση
των
επαγγελματικών
αναγκών
...

1. X νέοι εργοδότες
που έχουν ενταχθεί
στον κύκλο
2. Αριθμός
εργαζομένων που
απορροφήθηκαν
από κάθε εργοδότη
3. Χ δραστηριότητες
προετοιμασίας και
έκθεσης που έγιναν
στην επιχείρηση
4. Χ θέσεις που είναι
ανοικτές για
στελέχωση ανά
πάσα στιγμή

- Υψηλή
ικανοποίηση των
επιχειρήσεων από
τη διαδικασία
- Υψηλή
ικανοποίηση των
εργοδοτών από
τους
απασχολούμενους
μετανάστες
- Οι εργοδότες
γνωρίζουν
καλύτερα τις
υπάρχουσες
δυνατότητες
πρόσληψης
μεταναστών

- Οι εργοδότες
διευρύνουν τον
κύκλο
απασχόλησης των
μεταναστών
- Οι μετανάστες
προωθούνται στις
οργανώσεις
- Οι εργοδότες
στέλνουν
επιχειρηματικούς
εταίρους για να
προωθηθούν και
μαζί τους

- Η εθνική
κυβέρνηση θα
στηρίξει το
πρόγραμμα μέσω
του εθνικού
προϋπολογισμού!
- Βελτίωση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
του εργοδότη
λόγω της
απασχόλησης των
μεταναστών
- Βελτιωμένη
εικόνα του
εργοδότη ως
κοινωνικά
υπεύθυνου

Καλύτερη
κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των
μεταναστών
(που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα) και η ένταξή
τους στην κοινότητα.

Αλυσιδα αξιών 2/2



Έλεγχος σημαντικότητας 1/2

Ενδιαφερόμενοι
φορείς

Αποτελέσματα 

Συνάφεια
του

αποτελέσματο
ς

Σημασία
του

αποτελέσματο
ς

Σειρά σημαντικότητας

Μετανάστες 

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  

Οι μετανάστες απέκτησαν νέες γνώσεις και εμπειρίες Ναι Yes 2

Οι μετανάστες νιώθουν πιο προετοιμασμένοι να ασφαλίσουν τους εργαζόμενους τους Ναι Yes 1

Οι μετανάστες ανέφεραν οτι ανέπτηξαν το δίκτυο τους Ναι Οχι 3

Ενδιάμεση περίοδος

Οι μετανάστες νιώθουν ενδυναμωμένοι, έχοντας γεμίσει αυτοπεποίθηση Ναι Οχι 3

Οι μετανάστες έχουν περισσότερα κίνητρα να βρούν μια δουλειά (δεν είναι
κακοπληρωμένοι) Ναι Οχι 4

Οι μετανάστες απέκτησαν νέους φίλους μέσω των προγραμμάτων Ναι Ναι 2

Οι μετανάστες βρήκαν εργασία το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Ναι Ναι 1

Μακροπρόθεσμη περίοδος 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών/ αύξηση του εισοδήματος Ναι Ναι 1

Ενισχυμένη κοινωνική ένταξη, αίσθημα του ανήκειν Ναι Ναι 2



Έλεγχος σημαντικότητας  2/2
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτελέσματα 
Συνάφεια

του
αποτελέσματος

Σημασία του
αποτελέσματος Σειρά σημαντικότητας 

Μετανάστες 

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  

Υψηλή ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τη διαδικασία Ναι Ναι 2

Υψηλή ικανοποίηση των εργοδοτών από τους απασχολούμενους μετανάστες Ναι Ναι 1

Οι εργοδότες γνωρίζουν καλύτερα τις υπάρχουσες δυνατότητες πρόσληψης
μεταναστών Ναι Οχι 3

Ενδιάμεση περίοδος 

Οι εργοδότες διευρύνουν τον κύκλο απασχόλησης των μεταναστών Ναι Οχι 1

Μετανάστες που προωθήθηκαν στις οργανώσεις Οχι Οχι 2

Οι εργοδότες στέλνουν επίσης επιχειρηματικούς εταίρους για να διαφημιστούν μαζί
τους Οχι Οχι 3

Μακροπρόθεσμη περίοδος    

Η εθνική κυβέρνηση θα στηρίξει το πρόγραμμα μέσω του εθνικού προϋπολογισμού Ναι Ναι 3

Βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη λόγω της
απασχόλησης των μεταναστών Ναι Ναι 1

Βελτίωση της εικόνας του εργοδότη ως κοινωνικά υπεύθυνου Ναι Ναι 2



Πλάνο αποτελεσμάτων 1/6

Ενδιαφερόμενοι φορείς Αποτελέσματα Δείκτες
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα 

Μετανάστες 

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  

Οι μετανάστες
απέκτησαν νέες
γνώσεις/εμπειρίες

>70% αυτών δηλώνουν αύξηση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
>70% από αυτούς έχουν καλύτερους
δείκτες στο ερωτηματολόγιο σε
σύγκριση με το ερωτηματολόγιο πριν 

Συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
αξιολογήσεις,
ερωτηματολόγια

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
(κάθε 3 μήνες) και μετά το τέλος του
προγράμματος

Οι μετανάστες
αισθάνονται πιο
έτοιμοι να
εξασφαλίσουν εργασία 

>60% από αυτούς αναφέρουν ότι είναι
πιο έτοιμοι να εξασφαλίσουν θέσεις
εργασίας.
Οι μέντορες αναφέρουν ότι είδαν
συνεχή πρόοδο και δέσμευση μέσω της
συμμετοχής στο πρόγραμμα για >60%
των μεταναστών

Συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια

Πριν και μετά την υλοποίηση του
προγράμματος, κατά τη διάρκεια του
προγράμματος

Οι μετανάστες
αναφέρουν ότι
αναπτύσσουν το
δίκτυό τους

>50% από αυτούς δηλώνουν την
αύξηση του κοινωνικού τους δικτύου
μέσω του προγράμματος

Συνεντεύξεις /
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια

Μετά από 6 μήνες και στο τέλος του
προγράμματος



Πλάνο αποτελεσμάτων 2/6

Ενδιαφερόμενοι φορείς Αποτελέσματα Δείκτες 
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα 

Μετανάστες 

Ενδιάμεση περίοδος

Οι μετανάστες αισθάνονται
ενδυναμωμένοι, αύξησαν την
αυτοεκτίμησή τους

>70% έχουν βελτιώσει τη
βαθμολογία αυτοεκτίμησης

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια

Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος και 6
μήνες μετά το
πρόγραμμα

Οι μετανάστες έχουν περισσότερα
κίνητρα να βρουν εργασία (όχι
κακοπληρωμένη)

Το 40% δηλώνει ότι αναζητά ενεργά
εργασία
Το 30% δηλώνει ότι έχει αυξηθεί ο
αριθμός των ερευνών για την
ενασχόλησή τους από εταιρείες

- x έρευνες για την πρόσληψή τους

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια

Οι μετανάστες απέκτησαν νέους φίλους
μέσω του προγράμματος/λόγω του
προγράμματος

>20% αυτών δηλώνουν ότι
απέκτησαν νέους φίλους μέσα/
εξαιτίας του προγράμματος

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια

Οι μετανάστες βρήκαν εργασία το
αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος.

>40% βρήκαν εργασία εντός 6
μηνών μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος ή κατά τη διάρκεια
του προγράμματος

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια



Πλάνο αποτελεσμάτων 3/6

Ενδιαφερόεμνοι φορείς Αποτελέσματα Δείκτες 
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα

Μετανάστες

Μακροπρόθεσμη περίοδος

Βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των
μεταναστών/ αύξηση του
εισοδήματος

>40% από αυτούς αύξησαν τους δείκτες στην
Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (SWLS)
Το 80% αυτών που βρήκαν εργασία είναι
ικανοποιημένοι με τις συνθήκες εργασίας και
την αμοιβή
>40% δηλώνουν ότι οι συνθήκες διαβίωσής
τους βελτιώθηκαν και έχουν αυξημένο
εισόδημα

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια,
κλίμακες, ετήσιο
πρόγραμμα
 παρακολούθηση

9 μήνες μετά το πρόγραμμα 

Ενισχυμένη κοινωνική
ένταξη, αίσθημα του
ανήκειν 

Το 10% από αυτούς επιστρέφει ως μέντορες

20% εντάχθηκαν σε άλλες κοινοτικές
δραστηριότητες (εθελοντισμός, μέλη ΜΚΟ,
εκπαίδευση κ.λπ.)

 ή 



Πλάνο αποτελεσμάτων 4/6

Ενδιαφερόμενοι φορείς Αποτελέσματα Δείκτες
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα 

Εργοδότες 

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  

Υψηλή ικανοποίηση των
επιχειρήσεων απο τη διαδικασία 

>50% δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι
που υποστηρίζουν το πρόγραμμα

συνεντεύξεις,
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια 

Μετά το πρόγραμμα 

Υψηλή ικανοποίηση των
εργοδοτών απο τους
απασχολούμενους μετανάστες 

>60% αναφέρουν ότι είναι
ευχαριστημένοι με τους εργαζόμενους
μετανάστες
Ποσοστό μεταναστών που παραμένουν
απασχολούμενοι 6 μήνες μετά την
απασχόληση

6 μετά την πρόσληψη των
μεταναστών

Οι εργοδότες γνωρίζουν σήμερα
καλύτερα τις υπάρχουσες
δυνατότητες πρόσληψης
μεταναστών

>50% δηλώνουν ότι θα συνιστούσαν το
πρόγραμμα/την πρόσληψη μεταναστών
σε άλλους εργοδότες
>60% δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να
προσλαμβάνουν μετανάστες εάν
αναζητήσουν εργαζόμενους

Μετά το πρόγραμμα 



Πλάνο αποτελεσμάτων  5/6
Ενδιαφερόμενοι φορείς Αποτελέσματα Δείκτες

Μέθοδος συλλογής
δεδομένων Συχνότητα

Εργοδότες 

Ενδιάμεση περίοδος 

Βελτίωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του εργοδότη
λόγω της απασχόλησης των
μεταναστών.

>50% όσων αναφέρουν βελτίωση της
επιχείρησης, αναφέρουν πως η βελτίωση
αυτή ωφείλεται, μεταξύ άλλων, στην
απασχόληση μεταναστών
το 50% αυτών αναφέρουν (οι εγχώριοι
εργαζόμενοι συμπεριλήφθηκαν στην
έρευνα) ότι ο οργανισμός έχει γίνει ένα
καλύτερο/πιο ανεκτικό περιβάλλον λόγω
της πρόσληψης μεταναστών

συνεντεύξεις/
συναντήσεις,
ερωτηματολόγια,
οικονομικές εκθέσεις

9 μήνες μετά το πρόγραμμα 

Οι εργοδότες διευρύνουν τον
κύκλο απασχόλησης των
μεταναστών

Θα αρχίσουμε να το παρακολουθούμε αυτο σε μελλοντικές επαναλήψεις της μέτρησης κοινωνικού
αντικτύπου.

Μετανάστες που προωθήθηκαν
στις οργανώσεις

Οι εργοδότες στέλνουν επίσης
επιχειρηματικούς εταίρους για
να διαφημιστούν μαζί τους



Πλάνο αποτελεσμάτων 6/6
Ενδιαφερόμενοι

φορείς 
Αποτελέσματα Δείκτες Μέθοδος συλλογής 

 δεδομένων 
Συχνότητα 

Εργοδότες

Μακροπρόθεσμη περίοδος  

Η εθνική κυβέρνηση θα στηρίξει το
πρόγραμμα μέσω του εθνικού
προϋπολογισμού

Θα αρχίσουμε να το παρακολουθούμε αυτό σε μελλοντικές επαναλήψεις της
μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου.

Βελτίωση της εικόνας του εργοδότη ως
κοινωνικά υπεύθυνου

Θα αρχίσουμε να το παρακολουθούμε αυτό σε μελλοντικές επαναλήψεις της
μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου.



Παράγοντες μείωσης 
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτελέσματα Deadweight Αναφορά Παράδοση 

Μετανάστες 
Σύντομα - μακροπρόθεσμα 
Short - long 30%

40% - ποιος άλλος συνέβαλε
περισσότερο: τοπική αυτοδιοίκηση,
ΜΚΟ - άλλα προγράμματα, γραφείο
απασχόλησης

10% το πρώτο έτος μετά το
πρόγραμμα



Αναφορές 

Ενδιαφερόμενοι φορείς
στους οποίους
αναφερόμαστε

Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε Κανάλι αναφοράς Συχνότητα 

Μετανάστες 
Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχετε σε τέτοια
προγράμματα και ποιά είναι τα οφέλη και οι μελλοντικές
ευκαιρίες

Ενημερωτικό δελτιο, συνεντεύξεις, ετήσια
έκθεση προγράμματος 

Ετήσια 

Εργοδότες Πως (άλλοι) εργοδότες μπορούν να επωφεληθούν απο
την πρόσληψη μεταναστών 

Διάσκεψη Ετήσια 

Δωρητές 

Ιστορίες επιτυχίας-Επιπτώσεις, SROI - Κοινωνική
απόδοση των επενδύσεων (προγραμματίζεται για
μελλοντικές εκθέσεις). Συστάσεις για τη βελτίωση του
προγράμματος.

Γραπτή έκθεση, διάσκεψη Ετήσια 

Δημοτικές αρχές Αποτελέσματα του προγράμματος, ιστορίες επιτυχίας,
οικονομική αξία της συμβολής τους

Γραπτή έκθεση, διάσκεψη Ετήσια

Εθνική κυβέρνηση Αποτελέσματα του προγράμματος, ιστορίες επιτυχίας,
οικονομική αξία της συμβολής τους

Γραπτή έκθεση, διάσκεψη Ετήσια  



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη παραγωγή της

παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τι απόψεις μόνο των

συγγραφέων, και η Επιτροπη δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.


