
Φύλλο εργασίας του
μεθολογικού 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 

Διεύθυνση 

Χώρα 

Βασικός τομέας δράσης  

Website 

Στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου του
αρχείου 

Τελευταία ημερομηνία επανεξέτασης του
αρχείου 

Τύπος/Νομική Μορφή Οργανισμού 

Συνοπτική περιγραφή της οργάνωσης

Στόχοι/Αποστολή Οργανισμού 

Έτος ίδρυσης 

Αριθμός μελών 

Αριθμός εργαζομένων

Βασικοί ωφελούμενοι 

Πληροφορίες Οργάνωσης 



Συγκεκριμένη δραστηριότητα που μετράται 

Δίαυλοι χρηματοδότησης της
δραστηριότητας 

Γιατί επιθυμείτε να μετρήσετε τον κοινωνικό
αντίκτυπο αυτής της δραστηριότητας 

Τύπος αντικτύπου 

Περίοδος έναρξης της δραστηριότητας

Περίοδος λήξης της δραστηριότητας 

Περίοδος λήξης του SIM

Πεδίο εφαρμογής μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου



Ποιό πρόβλημα επιλύουμε;

Περιγραφή προβλήματος (περιεχόμενο)

Τι επιδιώκουμαι; (στόχοι)
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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 ποιος 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 επίλυσή του ή ακόμα και να το λύσει;

Είναι το πρόβλημα αυτό καταγεγραμμένο σε κάποια έρευνα, στρατηγική, πρόγραμμα κ.λπ. Έχετε στοιχεία ή επίσημους αριθμούς
που να περιγράφουν το πρόβλημα αυτό;

Συμφωνούν τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως εκείνα που βιώνουν το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα είναι επίμονο και σαφώς
καθορισμένο;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
_______________________________

_______________________________

Problem Tree

 Αιτίες 

Άμεσες
συνέπειες/
επιπτώσεις

Άμεσεσ
αιτίες 

Συνέπειες/
Αποτελέσματα 



Ενδιαφερόμενοι φορείς Σύντομη περιγραφή 
Γιατί είναι σημαντικοί οι

ενδιαφερόμενοι φορείς σε
εμας;

Ποιά προβλήματα λύνουμε
για τους ενδιαφερόμενους

φορείς;

Προσδοκίες / Σχεδιασμένες
επιπτώσεις για τους

ενδιαφερόμενους φορείς;

Χάρτης ενδιαφερόμενων φορέων  



Ενδιαφερόμενοι
φορείς 

Έσοδα/ Πόροι Δραστηριότητες 
Προιόν /

Αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων

Αποτελέσματα 
(Βραχυπρόθεσμη

περίοδος)

Αποτελέσματα
(Ενδιάμεση
περίοδος)

Αποτελέσματα  
(Μακροπρόθεσμη

περίοδος)
Στόχοι/Αντίκτυπος

Αλυσίδα αξιών 



Έλεγχος σημαντικότητας 
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτελέσματα 
Συνάφεια του

αποτελέσματος 
Σημασία του

αποτελέσματος
Σειρά

σπουδαιότητας

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  

   

   

   

Ενδιάμεση περίοδος 

   

   

   

Μακροπρόθεσμη περίοδος    

   

   

   



Πλάνο αποτελεσμάτων 1/3
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτελέσματα Δείκτες 
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα 

Βραχυπρόθεσμη περίοδος  



Πλάνο αποτελεσμάτων 2/3
Ενδιαφερόμενοι 

 φορείς Αποτελέσματα Δείκτες 
Μέθοδος συλλογής

δεδομένων Συχνότητα 

Ενδιάμεση περίοδος  



Πλάνο αποτελεσμάτων 3/3
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτελέσματα Δείκτες 
Μέθοδος συλλογης

δεδομένων Συχνότητα 

Μακροπρόθεσμη περίοδος  



Παράγοντες μείωσης 
Ενδιαφερόμενοι

φορείς Αποτέλεσμα Deadweight Απόδοση Παράδοση



Αναφορές 
Ενδιαφερόμενοι φορείς

στους οποίους
αναφερόμαστε

Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε Κνάλι αναφοράς Συχνότητα 



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.


