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W tym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z instrukcji, zapoznasz się z jej strukturą, poznasz
poszczególne rozdziały i wykorzystywane narzędzia.

Instrukcja podzielona jest na kilka części. Zapoznałeś się już z Informacją, Przedmową i
Podziękowaniami, w których zawarte są informacje techniczne, informacje o projekcie, w
ramach którego powstała, a także o powodach jej powstania i potrzebach, na jakie odpowiada.

Jak wspomniano we wstępie, instrukcja przeznaczona jest dla każdego, kto chce poszerzyć
swoją wiedzę na temat SIMM, spróbować swoich sił w tworzeniu własnej struktury SIMM i
wdrożyć go w swojej organizacji.

Podstawowe części instrukcji to:

Które tworzą koncepcję:

Podejście do instrukcji

ZWIĘKSZ SWOJĄ WIEDZĘ
NA TEMAT SIMM

PRZECZYTAJ O KLUCZOWYCH
KONCEPCJACH SIMM, KTÓRE
ZOSTAŁY
ZAIMPLEMENTOWANE PRZY
TWORZENIU TEGO
PODRĘCZNIKA

WYKORZYSTAJ SWOJĄ
WIEDZĘ, ABY

OPRACOWAĆ RAMY
SIMM

WYKORZYSTAJ TO, CZEGO
NAUCZYŁEŚ SIĘ O SIMM I
STWÓRZ WŁASNE RAMY SIMM
OPISANE W PRZEWODNIKU
KROK PO KROKU

PRZETESTUJ I
ZAIMPLEMENTUJ SWOJE
RAMY SIMM ORAZ DZIEL

SIĘ WIEDZĄ I
ODKRYCIAMI

DOWIEDZ SIĘ, CO CIĘ CZEKA W
REALIZACJI ZAPLANOWANYCH
RAM SIMM, PODZIEL SIĘ
SWOIM DOŚWIADCZENIEM Z
INNYMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po przeczytaniu Wstępu, gdzie poznasz podstawowych pojęcia, logikę i terminy SIMM, możesz
przejść do Planowania, w którym stworzysz swoje własne ramy SIMM. Część dotycząca
planowania poprowadzi Cię krok po kroku przez następujące etapy:

Część dotycząca planowania poprowadzi Cię krok po kroku przez następujące etapy:



Każda sekcja w części dotyczącej planowania ma następującą stukturę:
- Krótkie wprowadzenie do tematu
- Twoja pozycja w Ścieżce nauczania – na jakim etapie tworzenia ram SIMM się znajdujesz
- Rezultaty uzyskane na tym etapie
- Kluczowe pojęcia i skróty związane z konkretnym krokiem i tematem
- Treść i odniesienia do narzędzia będącego podstawą do stworzenia ram SIMM i pomocnego
we wdrożeniu wiedzy w praktyce
- Podsumowanie / wnioski – podsumowanie rozdziału i najważniejsze wnioski
- Do zrobienia – instrukcje dotyczące zadań na tym etapie w części praktycznej instrukcji /
narzędzia towarzyszącego

Do części dotyczącej planowania dołączone jest praktyczne narzędzie, które można
wykorzystać do opracowania własnych ram SIMM.

Zapoznaj się z treścią każdego rozdziału, a następnie zastosuj to, co przeczytałeś w
towarzyszącym mu praktycznym narzędziu, które poprowadzi Cię aż do ostatecznego rezultatu
Twojej nauki – stworzenia ram do pomiaru wpływu społecznego i  zarządzaniem nim.

Ostatnia część podręcznika pomoże Ci wdrożyć ramy SIMM, a także umożliwi przekazanie
swojej opinii na temat instrukcji i podzielenie się doświadczeniem.

W końcowej części znajdują się opinie recenzentów tej instrukcji , słowniczek z terminami
używanymi w tym podręczniku, bibliografię i załączniki.
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W tym rozdziale poznasz podstawowe pojęcia, które stanowią podstawę metodologii SIMM w tej
instrukcji. Ten rozdział pomoże Ci lepiej zrozumieć, czym jest wpływ społeczny, jak wyglądają
jego pomiary i zarządzanie nim, jaka jest jego logika, podstawowe zasady, których powinieneś się
trzymać, zasadnicze pytania, które powinieneś poznać przed zaplanowaniem struktury SIMM i
kluczowe zagadnienia. Jeśli chcesz od razu zacząć tworzenie własnych ram SIMM, przejdź do
następnego rozdziału - „Planowanie własnych ram SIMM”.

Wprowadzenie

Pomiar wpływu społecznego (zwany dalej SIM) to proces lepszego zrozumienia, jakie zmiany
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, które zaszły, można przypisać działaniom i
interwencjom organizacji. Opiera się na zrozumieniu, w jaki sposób nasze działania (projekty,
programy, świadczone przez nas usługi, środki, interwencje, kampanie etc.) wpływają na różnych
interesariuszy, jaką wartość przynoszą im oraz środowisku oraz jaki jest ich wpływ. Wpływ
społeczny możemy zdefiniować jako wynik długofalowych skutków, zmian, które zachodzą w
ludziach i dobrobycie społeczności lub środowiska w wyniku naszych działań lub usług. Poprzez
nasze działania powinniśmy tworzyć wartość pozytywną (lub ograniczać/eliminować
występowanie wartości negatywnej) oraz wspierać niezbędną zmianę w celu przeciwdziałania
problemom społecznym i środowiskowym. SIM uzupełnia nasze rozumienie, dlaczego coś
robimy, co robimy, na kogo wpływamy i jakie zmiany zachodzą - uzupełnia nasz cel i misję.

Sam fakt, że generujemy wartości i przyczyniamy się do zmiany, nie powinien nas jednak
satysfakcjonować. W dobie niezrównoważonego wykorzystywania zasobów powinniśmy zadać
sobie pytanie, czy korzystamy z nich w naszych działaniach w sposób optymalny – czy
wykorzystujemy maksymalną wartość zainwestowanych środków (pieniędzy, czasu, wiedzy itp.).
Mówimy tutaj o koncepcji, w której ważne jest nie tylko generowanie wartości dla interesariuszy i
spojrzenie z ich perspektywy. Niezbędne jest także ciągłe doskonalenie naszej organizacji – a
więc spojrzenie z naszej własnej perspektywy. Dlatego w dzisiejszych czasach coraz więcej teorii i
praktyk odnosi się do SIM w szerszej perspektywie – jako pomiaru, ale także jako narzędzia
zarządzania powszechnie znanego jako SIMM (Social Impact Measurement and Management -
Pomiar i zarządzanie wpływem społecznym). 

Wprowadzenie 
i kluczowe zagadnienia SIMM



Dlatego ważne jest nie tylko zmierzenie, rozumienie i raportowanie, ale także o uczenie się i
doskonalenie organizacji, optymalizacja wykorzystania zasobów w inteligentny,
zrównoważony/odnawialny sposób, aby zmaksymalizować uzyskane wartości w stosunku do
zainwestowanych zasobów. Metodologia SIMM opiera się zatem na koncepcji 3M -
Measurement, Management i Maximizing (Pomiar, Zarządzanie i Maksymalizacja) i szuka
równowagi między perspektywami interesariuszy i organizacji, która prowadzi działania.

Ankieta przeprowadzona w ramach naszego projektu (na próbie ponad 250 organizacji/osób, w
większości non-profit) wskazuje na to, że SIMM jest postrzegane jako coś, co może pomóc
organizacji na wiele różnych sposobów. Najważniejszym powodem wdrożenia SIMM przez jest
potrzeba przekonania stron trzecich – sponsorów, inwestorów, klientów – o znaczeniu ich
działań i ich wpływie. Lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników, poprawa jakości
usługi/produktu, większa widoczność, branding i marketing, pozyskiwanie funduszy,
optymalizacja procesów i podejmowanie strategicznych decyzji, motywacja pracowników,
zwiększanie wiarygodności/legitymizacji organizacji itp. to tylko niektóre z innych powodów, dla
których respondenci uważali SIMM za ważne. SIMM jest rozpoznawane nie tylko przez
organizacje, które dążą do zrównoważonego, lepszego sposobu pracy i raportowania -
tendencje wskazują, że w przyszłości podejście to stanie się obowiązkowe dla wszystkich
organizacji. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Datamaran, w latach 2013 - 2018 o
72% wzrosła liczba zarejestrowanych regulacji dotyczących kwestii niefinansowych. W związku z
tym decydenci, którzy finansują programy i projekty zarówno organizacji non-profit, jak i tych
nastawionych na zysk, coraz częściej doceniają znaczenie monitorowania i raportowania
niefinansowego. Oczekuje się, że przejście na podejście SIMM w ramach dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) wejdzie w życie
w 2024 roku i wszystkie duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie
będą zobowiązane do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju! Światowa Sieć
Inwestowania Zaangażowanego Społecznie (Global Impact Investing Network – GIIN) szacuje,
że na koniec 2019 roku ponad 1720 organizacji dysponowało 715 miliardami USD w
zarządzanych aktywach. Jeśli chodzi o sektor prywatny i inwestorów, to coraz częściej słyszy się
o paradygmatach takich jak „Nowym celem korporacji/spółek jest służenie wszystkim
interesariuszom, a nie tylko udziałowcom”. I wydaje się, że ten trend się utrzyma.

https://www.datamaran.com/non-financial-reporting-directive/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/


W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się podstawowym terminom i pojęciom związanym z SIMM,
które pojawiają się w wielu podejściach i metodologiach. Te terminy i koncepcje mogą mieć
różne nazwy w zależności od danego podejścia, a czasem nawet znacząco się różnić, ale
stojąca za nimi logika i ich zastosowanie nie różni się zbyt mocno.

Istnieją setki narzędzi do mierzenia i zarządzania wpływem społecznym. Niektóre są w
większym stopniu skoncentrowane na pomiarach i raportowaniu niż na zarządzaniu, niektóre
zaś przeznaczone są tylko dla organizacji nastawionych na zysk, niektóre są bardziej
wymagające, niektóre są bezpłatne, a niektóre oferują certyfikację. Powodem tak dużej liczby
podejść i narzędzi jest fakt, że bardzo trudno jest ujednolicić coś w szerokim zakresie sektorów
i działań, w które są zaangażowane organizacje. Jeśli dodamy do tego takie zmienne, jak forma
prawna organizacji, wielkość, poziom rozwoju etc., jasne jest, dlaczego nowe narzędzia
pojawiają się niemal codziennie - organizacje wykorzystują istniejące podejścia i narzędzia, aby
rozwijać własne lub hybrydowe koncepcje, wykorzystują pewne segmenty już istniejących
narzędzi.

Dlatego podejście, które chcemy przedstawić nie narzuca żadnego konkretnego narzędzia czy
metodologii (chociaż korzystamy z niektórych z nich), ale wykorzystuje podstawową logikę i
zasady SIMM i pomaga stworzyć proste i organizacyjne ramy SIMM. Chcemy krok po kroku
przedstawić koncepcję, która może być podstawą wielu narzędzi i która nie obciąży nadmiernie
organizacji na drodze do lepszego zrozumienia ich wpływu.

Każda organizacja, która wyruszyła w podróż z SIMM, zaczynała od tych samych podstawowych
kwestii – wiemy, że robimy coś dobrego, przydatnego, co ma wywiera wpływ. Ta świadomość i
rozpoznanie wpływu jest pierwszym krokiem w ewolucji organizacji SIMM, czymś, co nazywamy
(R)ewolucją SIMM i co zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale.



(R)ewolucja SIMM

(R)ewolucja SIMM przedstawia typowy proces wzrostu i rozwoju SIMM w organizacji w czterech
etapach.

Etap „Świadomość i rozpoznanie wpływu”.
Powyższy wykres pokazuje „naturalny” rozwój SIMM w organizacji. Organizacje najczęściej
podchodzą do pomiaru wpływu społecznego ze świadomością i przekonaniem, że robią coś
dobrego, tworzą wartość dla użytkowników itp. Są więc świadome większości swoich efektów,
ale zastanawiają się, czy mogą zrobić to lepiej, czy jest to warte wysiłku, w jaki sposób
wpływają na użytkowników, lub, jak to często same nazywają, czy w ogóle wywierają wpływ i
jaki on jest. Ten etap rozwoju SIMM możemy nazwać etapem „Świadomości i rozpoznania
wpływu”.



Etap „SIM – Pomiar wpływu społecznego”
Wiele organizacji w pewien sposób mierzy swoje wyniki i wpływ (najczęściej w przypadku
przeprowadzania programów społecznych i usług skoncentrowanych na jednostkach), gdzie za
pomocą kwestionariuszy, testów, wywiadów i innych metod zbierane są dane wejściowe i
wyjściowe dla każdego użytkownika w celu wskazania zmiany będącej wynikiem działań
organizacji. Ponadto organizacje często gromadzą wspólne wskaźniki projektowe czy
programowe, które są wykorzystywane głównie w celu identyfikacji efektów i wpływów, ale
większość z nich, jak pokazuje nasze badanie, nie ma jasnego, logicznego, wystarczająco
ustrukturyzowanego i systematycznego modelu tego, jak to wykorzystać dane w celu jasnej
identyfikacji i wyrażenia wpływu. Kolejną fazę rozwoju SIMM można nazwać fazą „SIM - Pomiar
wpływu społecznego”, w której organizacje chcą znaleźć sposób na zmierzenie wpływu i o nim
informować (darczyńców, inwestorów, społeczeństwo itp.), pamiętając o pierwszym M w
koncepcji 3M – Pomiar (Measurement). Ta instrukcja jest przeznaczona szczególnie dla
organizacji znajdujących się na tym etapie, które chcą zdefiniować własne ramy pomiaru wpływu.

Etap „SIMM - Pomiar i zarządzanie wpływem społecznym”
Gdy poczujesz się komfortowo ze swoimi ramami SIMM, uczysz się dzięki nim i podejmujesz
decyzje. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie całej organizacji w oparciu o SIMM. To podejście
może praktycznie całkowicie zastąpić lub uzupełnić planowanie strategiczne, zmniejszając ryzyko
działań zbędnych lub nieefektywnego marnowania zasobów, pamiętając o trzecim M w
koncepcji 3M – maksymalizowaniu (Maximizing). Ten etap można nazwać „SIMM dla lepszego
wpływu”. Ostatecznym celem SIMM jest próba przeniesienia tego podejścia na partnerów i całe
środowisko, z którymi współpracujesz (darczyńcy, inwestorzy, współpracownicy, użytkownicy,
klienci, dostawcy, badacze...). Tylko wtedy, gdy zastosują takie podejście również w swoich
organizacjach i gdy każdy weźmie odpowiedzialność za określoną część rozwiązywania
problemów, możemy myśleć o istotnych zmianach systemowych, o realnym rozwiązywaniu
problemów, a nie „gaszeniu pożarów”.



“Etap „SIMM dla lepszego wpływu”
Gdy poczujesz się komfortowo ze swoimi ramami SIMM, uczysz się dzięki nim i podejmujesz
decyzje. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie całej organizacji w oparciu o SIMM. To
podejście może praktycznie całkowicie zastąpić lub uzupełnić planowanie strategiczne,
zmniejszając ryzyko działań zbędnych lub nieefektywnego marnowania zasobów, pamiętając o
trzecim M w koncepcji 3M – maksymalizowaniu (Maximizing). Ten etap można nazwać „SIMM
dla lepszego wpływu”. Ostatecznym celem SIMM jest próba przeniesienia tego podejścia na
partnerów i całe środowisko, z którymi współpracujesz (darczyńcy, inwestorzy,
współpracownicy, użytkownicy, klienci, dostawcy, badacze...). Tylko wtedy, gdy zastosują takie
podejście również w swoich organizacjach i gdy każdy weźmie odpowiedzialność za określoną
część rozwiązywania problemów, możemy myśleć o istotnych zmianach systemowych, o
realnym rozwiązywaniu problemów, a nie „gaszeniu pożarów”.

Oczywiście w zależności od potrzeb i możliwości organizacji rozwój ram SIMM może zatrzymać
się na jednym z wymienionych etapów. W rzeczywistości duża część organizacji skupia się
wyłącznie na pomiarach i raportowaniu. Jeśli podejście/metodologia SIM nie ma
zintegrowanych mechanizmów ukierunkowanych na rozwój, organizacja z dużym
prawdopodobieństwem wykorzysta pomiar przede wszystkim do raportowania (a więc
zakończy proces na etapie SIM), z pewnymi elemetami nauki, obsługi i doskonalenia zgodnymi z
potrzebami użytkownika. Jak zostało wspomniane, w tej metodologii opowiadamy się za SIMM,
co oznacza nacisk na podejmowanie decyzji, zmianę organizacji w celu zapewnienia lepszych
wartości w oparciu o to, czego nauczyliśmy się dzięki pomiarowi, oraz przejście do etapu „SIMM
- Pomiar i zarządzanie wpływem społecznym”. Bez względu na to, na jakim etapie jesteś lub na
jakim etapie planujesz zakończyć, ważne jest, aby zacząć mierzyć swój wpływ społeczny. Zacznij
metodą małych kroków - od jednego programu, usługi czy zespołu, a następnie rozszerz do
skali całej organizacji.



.

Cykl SIMM
Rozwój struktury SIMM dla organizacji można podzielić na cztery fazy:



1.Planowanie ram SIMM
Pierwsza faza to planowanie ram SIMM. Na tym etapie organizacja musi zidentyfikować kilka
kluczowych elementów:
- Motywacja do SI(M)M
- Gotowość
- Możliwości
- Jaki rodzaj wpływu chcemy uzyskać

Motywacja
Pierwszym elementem jest motywacja. Jaka jest motywacja organizacji do pomiaru, dlaczego jest
zaangażowana we wdrożenie SIM(M) - czy chce poprawić jakość obsługi, czy chce uzyskać lepszą
pozycję do poszukiwania nowych darczyńców/inwestorów, czy chce zwiększyć efektywność
organizacji, a może, co zdarza się najczęściej, jest zainteresowana połączeniem tych wymiarów?

Gotowość
Drugim elementem jest gotowość. Oprócz motywacji ważne jest, aby organizacja rozumiała
problemy, którymi zajmuje się poprzez swoje interwencje/działania. Świadomość problemów i
potrzeb interesariuszy (w tym organizacji) kształtuje zrozumienie, jakie efekty i zmiany chcemy
generować i czy są one zgodne z naszą wizją i misją oraz strategią organizacji.

Możliwości
Oczywiście nic nie jest możliwe bez zasobów, którymi dysponujemy. Dlatego należy ocenić, czy
mamy wszystko, czego potrzebujemy (ludzi, wiedzę, pieniądze, czas…), aby poradzić sobie z tym
problemem i wytworzyć zmianę, w jakim czasie, jak długo będzie trwał pomiar itp. Wszystko to
jest ważne, aby zaplanować wymagane zasoby lub dostosować naszą strategię i pomiar w
odniesieniu do zasobów, którymi dysponujemy na interwencje wobec interesariuszy, ale także
samego pomiaru.

Rodzaj efektów (i jak przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju –
SDGs)
Ponadto musimy wiedzieć, jaki rodzaj efektów chcemy osiągnąć: czy skupimy się na skutkach
społecznych (np. status społeczno-ekonomiczny, zdrowie ludzkie…), czy też chcemy uzyskać
wpływ na środowisko, czy może osiągnąć jednocześnie oba cele? Wiele metodologii SIMM
uwzględnia cele SDG by pomóc organizacjom zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się do
realizacji celów o zasięgu globalnym. Jeżeli chcesz działać zgodnie z celami globalnymi, upewnij
się, że struktura SIMM wyraźnie wskazuje, do osiagnięcia których konkretnych celów SDG się
przyczynisz.

https://www.undp.org/sustainable-development-goals


Wszystko to pomaga zrozumieć:
- Dlaczego coś robimy i dlaczego chcemy to mierzyć,
- Zasięg i wielkość (kogo/ile/co obejmuje pomiar),
- Głębokość/intensywność (jak duża jest zmiana, jak głęboko wchodzimy, szczegóły, jak
rygorystyczni jesteśmy ...) i
- jakiego Systemu używamy do pomiarów (jakiej metodologii, narzędzia, w jaki sposób zbieramy
dane, jak i komu będziemy raportować i podejmować decyzje itp.)

Nazywamy to określaniem zakresu organizacyjnego, rodzajem wstępnej oceny organizacyjnej,
która daje ogólne wytyczne dotyczące tego, jak będą wyglądać nasze ramy pomiaru. Niezależnie
od tego, czy wybrałeś znaną metodologię SIMM i rozwinięte narzędzie, które ma już jasne ramy
(na które zwykle składają się zestawy pytań, na które odpowiadasz w celu spełnienia i
udowodnienia określonych warunków, wskaźników i miar), czy zastosujesz metodologię
zaproponowaną w tej instrukcji, powinieneś odpowiedzieć sobie na wszystkie te pytania zanim
wybierzesz metodologię i narzędzie.

Bardzo ważne jest, aby od samego początku zaangażować kluczowych interesariuszy w proces
planowania, ponieważ bardzo cenna będzie tutaj ich wiedza i doświadczenie. Ponadto możesz
korzystać z danych zastanych (takich jak wcześniejsze obserwacje, sprawozdania, badania
wewnętrzne lub zewnętrzne, dokumenty strategiczne, informacje lub raporty z podobnych
organizacji itp.), aby lepiej zrozumieć kontekst problemu, który rozwiązujesz oraz oczekiwane
zmiany i wpływ, który chcesz wywrzeć.

Planowanie to połowa sukcesu. Pamiętaj, że celem pomiaru jest doskonalenie, co oznacza, że   
pomiar jest procesem, który nie ma końca – organizacja i ramy będą stale ulepszane. Być może
będziesz musiał wrócić do tego etapu pod wpływem nabytej wiedzy i ponownie zaplanować
niektóre rzeczy w organizacji, a tym samym również przeorganizować ramy pomiaru.

To tylko podstawowe koncepcje, zasady i warunki wstępne, które muszą zostać nakreślone
przed rozpoczęciem bardziej szczegółowego tworzenia własnych ram SIMM. Wszystkie etapy
planowania i fazy cyklu SIMM zostaną szczegółowo opisane w następnym rozdziale. Postępy w
procesie planowania prawdopodobnie dostarczą ci nowych informacji, które sprawią, że
cofniesz się do wcześniejszych kroków i początkowych elementów i zrewidujesz je – cały proces
jest zatem „żywy”.



2.Zbieranie danych

Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu ram SIMM jest zebranie danych. Jest to proces, w którym
poprzez zaplanowane techniki i narzędzia (określone wcześniej w ramach SIMM) zbierasz dane
i informacje, które potwierdzają zidentyfikowane wskaźniki, KPI (kluczowe wskaźniki wydajności)
i cele. Wskazują, czy osiągnąłeś planowane wyniki i czy wprowadziłeś zmiany, aby uzyskać
planowane efekty. Istnieją różne techniki (ilościowe i jakościowe) zbierania danych
(kwestionariusze, testy, wywiady ustrukturyzowane, grupy fokusowe, ankiety itp.), z którymi
jesteś już mniej lub bardziej zaznajomiony. Niezależnie od tego, których z nich użyjesz, ważne
jest, aby zaangażować interesariuszy w proces gromadzenia informacji zwrotnej. Tu musimy
wziąć pod uwagę częstotliwość i metody zbierania danych - spróbuj zintegrować je z
istniejącymi już działaniami, które realizujesz (np. Z ewaluacją projektów, ocenami
przeprowadzonych warsztatów, jako element spotkań zespołowych itp.). Trzymaj się
zaplanowanych ram i nie zbieraj danych, które nie przyniosą Ci korzyści oraz takich, dzięki
którym się nie uczysz - dane powinny być związane z efektami i zmianami, które chcesz
osiągnąć. Ogólna zasada jest taka - zbieraj tak dużo i na tyle szczegółowo, na ile potrzebujesz
danych  do analizy i podejmuj praktyczne decyzje, aby zwiększyć wartość swoich działań w
zakresie zainwestowanych zasobów.

3.Analiza danych

Samo zbieranie danych nie ma sensu, jeżeli ich nie analizujemy i nie raportujemy (na poziomie
wdrożeniowym, w zespole, czy też na poziomie strategicznym). Analiza jest podstawą
raportowania.

Decyzje w organizacji podejmowane są na trzech poziomach:

1. Poziom operacyjny/decyzje wpływają na codzienne zadania w ramach zespołu realizującego
czynności – są one podejmowane przez pracowników, zespoły czy liderów zespołów
2. Poziom programowy/projektowy/poziom departamentu /decyzje wpływają na zmiany w
programie, projekcie, usłudze - są dokonywane przez liderów zespołów, programów, często we
współpracy ze strukturami zarządzającymi
3. Poziom strategiczny/najwyższy poziom decyzji wpływających na organizację – podejmowane
są przez kierownictwo organizacji, zarząd itp.



do kogo raportujesz i jaki jest jego cel, 
jaki jest poziom szczegółowości i częstotliwości raportowania
na czym się koncentruje lub co jest w nim ważne i dla kogo

Bardzo ważne jest, aby dokonać zwięzłej analizy zważając na to, komu raportujemy. Zakres,
rodzaj i poziom agregacji informacji różni się w zależności od tego, czy raportujesz członkom
zespołu, z którymi prowadzisz projekt, czy też raportujesz do zarządu. Twój zespół będzie
zainteresowany takimi szczegółami, jak to, czy występują problemy logistyczne, jak wygląda
rozwój przeciętnego beneficjenta projektu – innymi słowy - sprawami operacyjnymi. Zarząd
natomiast nie będzie zajmować się szczegółowymi dane, bardziej interesują ich informacje i
zalecenia na temat tego, czy użytkownicy są zadowoleni z jakości projektu, czy usługa jest
zrównoważona, czy osiągane są cele itp. – a więc bardziej informacje strategiczne niż czysto
operacyjne.

4. Raportowanie i podejmowanie decyzji
Jeżeli już wiesz, jakie dane należy zebrać i jak to zrobić, jak je analizować i zaprezentować tym,
którzy z będą z nich korzystać, to proces raportowania i podejmowania decyzji będzie
łatwiejszy i bardziej sprecyzowany. Powiedzieliśmy już, że konieczne jest zrozumienie, komu
raportujesz. Raportowanie można podzielić na dwa podstawowe typy – wewnętrzne i
zewnętrzne - i charakteryzuje się ono trzema współzależnymi kluczowymi pytaniami, które
musisz sobie zadać:

Poziom 
strategiczny

Poziom
 programowy/ projektowy

Poziom operacyjny

poziom agregacji 
danych

częstotliwość,
 ilość decyzji

Skupienie na analizie



Powiedzieliśmy już, że nie chodzi tylko o pomiar i raportowanie, ale o podejmowanie
konkretnych decyzji (od poziomu operacyjnego aż do strategicznego) oraz poprawienie sytuacji
interesariuszy i organizacji biorąc pod uwagę drugie (Pomiar - Measurement) i trzecie M
(Zarządzanie – Management) w koncepcji 3M. Podejmowanie strategicznych decyzji, zwłaszcza
tych niepopularnych (takich jak rezygnowanie z określonych usług lub przekierowanie dużej
części zasobów na rzecz innego projektu) wymaga zaangażowania decydentów, kierownictwa i
całego zespołu. Menedżer może podjąć decyzję, ale aby była ona prawidłowa, potrzebuje
informacji, wewnętrznego raportowania od osób, które prowadzą działania, zarządzają
finansami w organizacji, ekspertów itp. Pomiar daje faktyczną legitymację i zmniejsza ryzyko
(zrobienia czegoś, co nie jest konieczne, nie dającego efektów, zasobochłonnego itp.). Przy
podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę także ryzyka biznesowe – w szczególności ryzyko
finansowe (gdy ograniczymy tę usługę, to co stanie się z dochodami z nią związanymi,
wynagrodzeniami dla pracowników itp.) oraz jego efekty (kto odczuje utratę usługi, czy jesteśmy
w stanie zapewnić alternatywę odbiorcom, czy potrzebne jest wdrożenie nowej usługi itp.).
Zanim więc podejmiesz decyzję, zastanów się dokładnie nad tymi konsekwencjami.

W poprzednim rozdziale wspomnieliśmy już o raportowaniu, ale skupiliśmy się przede wszystkim
o raportowaniu wewnętrznym, które jest ważne dla doskonalenia organizacji. Oprócz
raportowania wewnętrznego istnieje także raportowanie zewnętrzne. Zewnętrzne
sprawozdania, raporty SIM najczęściej są wykorzystywane przez organizacje do informowania
opinii publicznej i potencjalnych darczyńców o tym, jakie są ich działania i ich efekty.

Upewnij się, że podczas planowania sprawozdawczości odpowiesz sobie na trzy kluczowe
pytania wymienione w tej sekcji. Celem informowania opinii publicznej o działaniach będzie
pokazanie tego, co robi organizacja, podczas gdy informowanie obecnych darczyńców może
mieć na celu wskazanie im, dlaczego zwiększenie finansowania jest ważne. Podawanie do opinii
publicznej 2-3 stron infografik z mniejszą liczbą szczegółów na koniec roku ma o wiele więcej
sensu niż 20-stronicowe raporty, które musisz będziesz dostarczać darczyńcom co pół roku.
Raportowanie wewnętrzne jest częstsze, szczególnie na poziomie realizacji działania (zespół
projektowy może raportować wewnętrznie co miesiąc, zarząd może być raportowany co 4
miesiące, darczyńcy co 6 miesięcy, a opinia publiczna raz w roku - to tylko przykład niektórych
praktyk, a nie zasady). Zdecydowanie polecamy zwięzłe raporty, ale oczywiście niektóre
podejścia i narzędzia posiadają już wstępnie zdefiniowaną strukturę raportu i wymagają więcej
szczegółów, zdarzają się  więc raporty zawierające więcej niż 100 stron, zwłaszcza dotyczy tych
podlegających certyfikacji.

Wszystko, o czym tutaj wspomniano, prześledzimy na konkretnym przykładzie planowania ram
SIMM w kolejnym rozdziale.



SIMM i zasady wartości społecznej

Zasady wartości społecznej dostarczają podstawowych elementów konstrukcyjnych (ogólnych
zaleceń) każdemu, kto chce zbudować swoje ramy SIMM i podejmować decyzje
uwzględniające szerszą definicję wartości. Jak podaje Social Value International (SVI), „Są to
ogólnie przyjęte zasady rachunkowości społecznej, ważnych z punktu widzenia
odpowiedzialności i optymalizacji wartości społecznej. Zasady te nie mają charakteru
indywidualnego, ale gdy są stosowane łącznie, mogą poprawić proces podejmowania decyzji
mające na celu optymalizację efektów. Więcej na temat zasad SVI przeczytasz tutaj.

Wiele metodologii odwołuje się do podobnych zasady, bądź bezpośrednio jako osobne
przypomnienie, lub pośrednio w stosowanych narzędziach i metodach (poprzez pytania, na
które odpowiadasz, zdefiniowane wskaźniki lub dane, jakie należy dostarczyć itp.).

SVI opracowało 8 zasad SIMM:

https://static1.squarespace.com/static/60dc51e3c58aef413ae5c975/t/6127b55936e97e03e86297ea/1629992289441/Principles+of+Social+Value+.pdf


Zasada 1: Zaangażuj interesariuszy
„Informuj, co jest mierzone i w jaki sposób, określ to w kontekście wartości społecznej, angażując przy
tym interesariuszy”.
Ważne jest, aby mieć szeroką perspektywę – łącznie z perspektywą interesariuszy, a nie tylko
własną, organizacyjną. Sami interesariusze mogą udzielić nam kluczowych informacji i
spostrzeżeń na ten temat, a my unikniemy działania w oparciu wyłącznie o nasze założenia.

Zasada 2: Zrozum, jak przebiega zmiana
„Przedstaw, w jaki sposób przebiegają zmiany i oceń je na podstawie zebranych danych, wskazując
zarówno na ich wymiar pozytywny jak i negatywny, a także rozróżnij te, które są zamierzone i
niezamierzone”.
Ważne jest, aby zrozumieć, co się zmienia dla konkretnych interesariuszy i w jaki sposób mogą
przyczynić się do tych zmian.

Zasada 3: Doceniaj rzeczy, które mają znaczenie
„Podejmowanie decyzji o alokacji zasobów między różnymi opcjami wymaga uznania wartości
interesariuszy. Wartość odnosi się do względnego znaczenia różnych wyników. Opiera się na
preferencjach interesariuszy”.
Pomoże nam to skoncentrować się na rzeczach, które są ważniejsze lub pilniejsze dla
interesariuszy z ich perspektywy.

Zasada 4: Uwzględniaj tylko to, co istotne
„Ustal, jakie informacje będą uwzględniane w celu uzyskania prawdziwego i rzetelnego obrazu
opartego na danych od interesariuszy, aby podejmowane decyzje skupiały się na istotnych
zmianach”.
Istotne oznacza tu uzasadnione (uznawane przez interesariuszy/przez
nas/strategię/badania/opinię publiczną) i znaczące (jest ważne dla ludzi, ważniejsze niż inne lub
coś, co jest ważne dla naszej organizacji).

Zasada 5: Nie przesadzaj
„Bierz pod uwagę wartość, za wytworzenie których odpowiedzialne są nasze działania”.
Inni ludzie, organizacje, działania itp. wpływają i zmieniają naszych interesariuszy, a także nas
samych. Musimy być w stanie rozpoznać nasz wpływ.



Zasada 6: Bądź przejrzysty
„Wskaż podstawę, na podstawie której analizę będzie można uznać za dokładną i uczciwą oraz pokaż,
że zostanie ona zaprezentowana interesariuszom i omówiona z nimi”.
Otwarcie wyjaśnij, w jaki sposób doszedłeś do pewnych wniosków na temat procesu SIMM i
innych ustaleń.

Zasada 7: Weryfikuj wyniki
„Zapewnij odpowiednią weryfikację wyników. W przypadkach, gdy wyniki są przedstawiane odbiorcom
zewnętrznym i/lub decydentom, konieczna jest niezależna weryfikacja.”
Przy gromadzeniu danych do naszego pomiaru angażowaliśmy interesariuszy, ale decyzje, które
podejmujemy na podstawie tego pomiaru, i składane przez nas sprawozdania powinny być
sprawdzane z podmiotami, którzy potwierdzą, że nie zinterpretowaliśmy niczego błędnie.
Musimy potwierdzić to, co stwierdzamy w kilku źródłach.

Zasada 8: Bądź responsywny
„Dąż do osiągnięcia optymalnej wartości społecznej w oparciu o podejmowanie odpowiednich
decyzji i wsparte odpowiednią księgowością i raportowaniem”.
Nie wystarczy po prostu coś zmierzyć. Należy odpowiednio wcześnie reagować na podstawie
pomiaru i starać się optymalnie wykorzystać zainwestowane środki. Zgłoś to.

*Niniejsze podsumowanie Zasady 8 jest PROJEKTEM i podlega konsultacjom oraz zatwierdzeniu
przez zarząd w październiku 2021 r.

Wszystkie te zasady są równie ważne i należy ich przestrzegać. Niektóre z nich mogą być
ważniejsze w pewnym momencie cyklu SIMM (np. nowododana ósma zasada „Bądź
responsywny” odnosi się do późniejszych etapów SIMM i wskazuje na to, że należy również
reagować podczas procesu pomiaru, a nie samego jego wyniku. Bardzo ważne jest, aby pamiętać
o tych zasadach już na etapie planowania swoich ram SIMM, ponieważ mogą one znacząco
przyczynić się do jego rozwoju, zmniejszając ryzyko wykonywania bezproduktywnych działań, i
maksymalizując osiągany wpływ. Ponieważ SIMM jest procesem ciągłym, zasady powinny być
stosowane w sposób nieprzerwany, aby wciąż ulepszać ramy i osiągane przez nas efekty.



Jaki jest problem/potrzeba, którą się zajmujemy?
Jakie działania podejmujemy, aby rozwiązać problem?
Kto jest dotknięty problemem i co wymaga zmiany?
Jak przebieg(ł)a zmiana?
W jaki sposób ją zmierzyć?
Jak wiele się zmieniło?
Jak ważne są to zmiany?
Ramy czasowe – kiedy zaczynamy, jak długo trwa pomiar?
 Jaki jest nasz wkład?
Czego się nauczyliśmy i jakie działania musimy podjąć (na poziomie operacyjnym,
strategicznym…)?

Kluczowe pytania dotyczące SIMM

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy już niektóre kwestie organizacyjne związane z
planowaniem ram SIMM (przypomnijmy: Motywacja do SI(M)M, Gotowość, Możliwości, Jaki
rodzaj wpływu chcemy uzyskać). Można je uznać za warunki wstępne do dalszego planowania
struktury SIMM. Jeśli chcemy zagłębić się w szczegóły i stworzyć bardziej konkretne ramy,
niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyliśmy, powinniśmy odpowiedzieć na następujące
kluczowe pytania:

Wszystko to pomoże nam zrozumieć to, o czym już wspominalismy: co robimy jako organizacja,
dlaczego działamy, na kogo będzie miało wpływ nasze działanie, jak będziemy mierzyć
wyniki/skutki naszych działań i jak będziemy to komunikować.

Te pytania i odpowiedzi na nie jasno określają nasze ramy SIMM. Czasami trudno jest
odpowiedzieć szczegółowo na te pytania na etapie planowania, ale ważne jest, abyśmy poprzez
cały proces planowania i realizację pomiarów stale uczyli się i rewidowali swoje odpowiedzi, a z
czasem ulepszali nasze ramy.

Te pytania również w dużej mierze pokrywają się, lub też dają odpowiedzi na tak zwane pięć
wymiarów wpływu wskazane przez forum Impact Management Project. Jak już wspominaliśmy,
wiele podejść i narzędzi dopełnia się, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i pogłębić wiedzę
na temat SIMM oraz odpowiedzi na powyższe kluczowe pytania, przeczytaj więcej o pięciu
wymiarach wpływu tutaj.

W następnym rozdziale dowiesz się, jakie są kroki w rozwoju SIMM i jak te ogólne koncepcje
znajdują odzwierciedlenie w ramach SIMM.

https://impactmanagementproject.com/impact-management/impact-management-norms/#anchor2


Planowanie własnych ram SIMM

Czas wykorzystać koncepcje z poprzednich rozdziałów, aby stworzyć konkretne ramy SIMM,
które pomogą Twojej organizacji zrozumieć Twój wpływ. W tym rozdziale przedstawimy Ci
konkretne kroki tworzenia własnych ram SIMM. Kroki to czynności, które należy wykonać i które
poprowadzą Cię do stworzenia zwięzłych, sekwencyjnych ram SIMM. Można tu odnaleźć wiele
punktów stycznych z logiką projektu/logiką interwencji, więc każdemu posiadającemu
doświadczenie z projektami, będzie znacznie łatwiej zrozumieć tę metodologię. Podczas całego
procesu staraj się pamiętać o wszystkich zasadach SVI, o których mówiliśmy, a zwłaszcza o
pierwszej zasadzie: Zaangażuj interesariuszy.

Podobnie jak w przypadku planowania projektu - nie rób tego sam. Powinien to być proces
angażujący różnych interesariuszy (twoich współpracowników, kierownictwo, inne
zainteresowane strony itp.). Wybierz osobę, która skoordynuje i obsłuży proces planowania pod
kątem logistyki. Osoba ta może później odpowiadać za wdrożenie ram SIMM w organizacji, więc
wsparcie kierownictwa będzie dla niej bardzo ważne. Nawet jeśli sam rozpocząłeś rozwój ram
SIMM, zweryfikuj wszystko, co zrobiłeś ze swoimi kolegami i innymi współpracownikami,
zwłaszcza jeśli odgrywają oni rolę w tych ramach (są jednym z kluczowych interesariuszy, będą
zbierać dane itp. .).

Ważne jest również, aby poinformować osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w
proces planowania o tym, co zamierzasz zrobić i dlaczego ważne jest opracowanie i wdrożenie
ram SIMM w organizacji. W ten sposób unikniesz potencjalnych późniejszych problemów z
motywacją osób zaangażowanych we wdrożenie (np. zbierających dane, części monitorowanej
grupy interesariuszy, uczestniczących w analizie danych itp.)

Zaleca się, aby wszystkie strony bezpośrednio zaangażowane w planowanie struktury SIMM
przeszły przez ten instrukcję i wspólnie wypełniły towarzyszące mu praktyczne narzędzie.



Krótkie wprowadzenie
Aby stworzyć własne ramy SIMM, musisz przejść przez następujące kluczowe kroki, w których
odpowiesz sobie na te pytania:

1. Kim jesteśmy?
2. Co robimy i dlaczego?
3. Na kogo mamy wpływ?
4. Jak to ma działać?
5. Jak to zmierzymy?
6. Jak będziemy raportować?

Jasne, to nie takie proste

Kim jsteśmy Co roby i
dlaczego

Na kogo mamy
wpływ

Jak to ma
 działać

Jak to
 zmierzymy

Jak będziemy
raportować

Ta instrukcja i metodologia pozwalają na opracowanie zarówno podstawowych, jak i bardziej
zaawansowanych ram SIMM, musisz więc najpierw zdecydować, którą wersję chcesz stworzyć.
Poniżej znajdziesz podsumowanie, dzięki któremu dowiesz się, które części narzędzia musisz
wypełnić w zależności od tego, czy wybrałeś wersję podstawową czy zaawansowaną.
Podstawowa wersja pomoże ci zrozumieć, jakie wyniki i możliwy wpływ osiągasz, ale nie
będziesz zagłębiać się w takie szczegóły jak to, czy odpowiedzialne są za to również inne
podmioty, jak długo trwają efekty itp. Wersja zaawansowana oferuje pogłębienie pytań o
niektóre kwestie. Nie martw się, wariant podstawowy jest podstawą wersji zaawansowanej,
więc jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z SIMM, być może łatwiej będzie ci opracować
wersję podstawową, a w dowolnym momencie możesz przejść z wersji podstawowej na
zaawansowaną.
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Rysunek: Podsumowanie podstawowych i zaawansowanych ram SIMM
 



Do zrobienia
1.Zdecyduj, którą wersję ram SIMM chcesz stworzyć (podstawową lub zaawansowaną)

1. Kim jesteśmy / Zakres organizacyjny

Krótkie wprowadzenie

Jest to krok, w którym przedstawione zostaną ogólne informacje o organizacji, jej „dowód
tożsamości” - podobnie jak wyglądają pierwsze kroki w formularzach projektów. Krok ten
przypomina również powody istnienia organizacji, wyznawane wartości oraz wizję i misję
organizacji – czyli definiuje kim jesteśmy. Na potrzeby proponowanej metodologii w tej sekcji
odpowiesz również na kilka kluczowych pytań dotyczących tego, dlaczego rozwijasz strukturę
SIMM, co chcesz mierzyć i czego się uczyć, jakie są ramy czasowe mierzonej aktywności i
pomiarów itp.
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Uzyskane rezultaty: Zdefiniowany zakres organizacyjny

Kluczowe pojęcia i skróty:
Zakres organizacyjny, dowód tożsamości organizacji

Treść i narzędzia
Aby móc szczegółowo zaplanować strukturę SIM konieczne jest nabycie świadomości na temat
tego, kim jesteśmy jako organizacja. Otwórz narzędzie, udaj się do części „Zakres
organizacyjny” i wypełnij podstawowe informacje o organizacji. Po ich wypełnieniu, pojawia się
sekcja pytań, która pomoże Ci zacząć myśleć o ramach pomiaru. Po pierwsze musimy
zdefiniować, co chcemy mierzyć, czy mierzyć wyniki i wpływ naszych programów, projektów,
usług czy może całej organizacji.
Decyzja o tym, co chcemy mierzyć, jest związana z naszą motywacją dlaczego chcemy mierzyć
wyniki i wpływ (np. chcemy poprawić jakość usług, chcemy poprawić efektywność organizacji,
chcemy zobaczyć jaki wpływ na środowisko ma nasza działalność itp.). Oto kluczowa uwaga –
najtrudniejszą częścią jest opracowanie ram  SIMM dla całej organizacji. Aby nauczyć się i
zrozumieć SIMM, sugerujemy, abyś zaczął od opracowania ram SIMM dla jednej z twoich usług,
małego programu, projektu itp., a nie od razu dla całej organizacji. 



Pomoże Ci to być bardziej konkretnym i dokładnym, ponieważ w przypadku dużych organizacji,
które oferują wiele programów, projektów, usług, produktów, znacznie trudniej będzie
opracować ramy, które zintegrują wszystkie działania i na podstawie których możesz uczyć się i
podejmować konkretne decyzje dotyczące usprawnień. Wybierz te programy, usługi lub projekty,
które są prowadzone w sposób ciągły lub przez dłuższy czas. Teoria i praktyka wskazują, że pół
roku (większość teoretyków uważa, że   nawet rok) to minimalny czas trwania (co oznacza nie sam
czas pomiaru, ale łączny czas działań), który pozwala określić nasz wkład w zmianę, jego wyniki i
uzyskany wpływ. Łatwiej będzie więc śledzić długoterminowe programy wraz z jego
użytkownikami, których rozwój jest stale monitorowany. 
To, co będziesz mierzyć i powody, dla których to mierzysz, powinny być powiązane z
organizacyjnymi celami strategicznymi opartymi na misji organizacji. Jeśli więc to możliwe,
najpierw skup się na rzeczach, które są twoim priorytetem strategicznym.
Ponadto ważne jest, aby podkreślić, że czas trwania SIMM nie zawsze odpowiada czasowi
trwania programu lub projektu. Pomiary często wykonywane są już po zakończeniu
projektu/programu (w celu zbadania długofalowych efektów). Musimy więc ustalić podstawowe
ramy czasowe: jak długo potrwa nasza aktywność i jak długo będziemy ją monitorować, co
najczęściej jest związane z zasobami, jakimi dysponujemy.
Wszystkie informacje zawarte w części „Zakres organizacyjny” pomogą również w krótkim
przedstawieniu innym interesariuszom (np. partnerom, użytkownikom i wszystkim, którzy
potencjalnie będą zaangażowani w rozwój ram (lub będą późniejszym przedmiotem pomiaru)
kim jesteś i dlaczego planujesz mierzyć wpływ społeczny/środowiskowy.

Wnioski

Oprócz uzyskania podstawowych informacji o organizacji, określenie zakresu organizacyjnego
jest niezbędne do ustalenia podstawowych granic naszych ram SIMM. Nie martw się, jeśli nie
znasz wszystkich odpowiedzi w tej części lub nie jesteś  w stanie odpowiedzieć na nie
wystarczająco dokładnie -przejdź do kolejnych kroków, a pomogą ci one odpowiedzieć na te
pytania na późniejszym etapie. W procesie planowania często powraca się do pewnych rzeczy i
je poprawia (w celu zawężenia zakresu i skupienia na problemie) zgodnie z nowymi
spostrzeżeniami uzyskanymi na kolejnych etapach. Zastanów się, dlaczego chcesz mierzyć wpływ
społeczny i jaki rodzaj efektów chcemy osiągnąć: czy skupimy się na skutkach społecznych (np.
status społeczno-ekonomiczny, zdrowie ludzkie…), czy też chcemy uzyskać wpływ na środowisko,
czy może osiągnąć jednocześnie oba cele? Nie powinno to być dla Ciebie problemem, ponieważ
w dużej mierze zależy to od misji organizacji i działań, w które jesteś zaangażowany, oraz od
Twoich kluczowych beneficjentów. Jeśli nie jesteś organizacją, która zajmuje się głównie ekologią,
prawdopodobnie nie będziesz zajmować się tak bardzo wpływem na środowisko, ale nie
oznacza to również, że zupełnie   ignorujesz ten element.
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2. 1.Co robimy i dlaczego?/ Określenie problemu

Krótkie wprowadzenie

Po ustaleniu podstawowego zakresu w części „Zakres organizacyjny”, nadszedł czas na
zidentyfikowanie problemów i potrzeb, które rozwiązujemy poprzez wybraną przez nas
działalność organizacyjną. Podobnie jak w projektach, SIMM w naszej metodologii
opiera się na problemie, który rozwiązujemy i czy nasze działania odnoszą się do
zidentyfikowanego przez nas problemu. Jeśli jesteśmy świadomi problemu, powinniśmy
wiedzieć, jakie wartości będą tu potrzebne i jak ukierunkować efekty na tych, którzy
doświadczają problemu/potrzeb. Musimy wiedzieć, dlaczego prowadzimy nasz program
i jakimi problemami/potrzebami się zajmujemy.

Uzyskane rezultaty: Jasne określenie problemu, który chcesz rozwiązać

Kluczowe pojęcia i skróty:

Określenie problemu, Drzewo problemu

Treść i narzędzia
Pomyśl o problemach, które rozwiązujesz (lub przyczyniasz się do ich rozwiązania) poprzez
działania organizacyjne, które wybrałeś w Zakresie organizacyjnym. Przygotuj określenie
problemu, które zawiera informacje o tym, na czym polega problem i kto jest nim dotknięty.
Jest to proces zbliżony do definiowania problemu w pracy projektowej. Ponadto możesz dodać
inne zmienne, które skonkretyzują i wyraźniej zdefiniują problem, z którym masz do czynienia
(cechy geograficzne, zasięg problemu itp.). Stwierdzenie powinno być krótkie: jedno lub dwa
zdania. Możesz zidentyfikować więcej problemów, ale upewnij się, że są ze sobą powiązane -
istnieje między nimi logiczne połączenie i jedno nie jest przyczyną ani konsekwencją drugiego,
powinny być na tym samym poziomie.
Im bardziej szerokich kategorii używasz przy określeniu problem i definiujesz go na pewnym
poziomie ogólności, tym trudniej będzie ci zrozumieć, jakie wartości muszą zostać stworzone
oraz jakie efekty i wpływ chcesz osiągnąć. Pamiętaj - nie możesz uratować całego świata, skup
się na konkretnych problemach, które możesz rozwiązać.



Jeśli napotkasz trudności w zdefiniowaniu problemu, sugerujemy skorzystanie z kilku prostych
narzędzi, które mogą Ci pomóc. Jednym z nich jest analiza za pomocą drzewa problemu
(czasami nazywana analizą sytuacyjną lub po prostu analizą problemu), która pomaga w
znalezieniu rozwiązań poprzez mapowanie problemu. Najpierw musisz zidentyfikować główny
problem (później możesz go zmienić, skonkretyzować lub spostrzec, że ten poziom problemu
leży poza zakresem rozwiązania itp.), z którym masz do czynienia. Następnie przejdź do bardziej
szczegółowych przyczyn problemu. Narzędzie może pomóc w rozbiciu problemu na łatwe do
opanowania i definiowalne fragmenty oraz umożliwia jaśniejszy wgląd na ustalenie priorytetów
problemów i celów oraz wybór strategii rozwiązywania problemów. Bądź realistą. Często chcemy
rozwiązywać głębokie, systemowe problemy, ale jesteśmy ograniczeni zasobami i nie możemy
wybrać pożądanej strategii rozwiązania. W takim przypadku zejdź na niższy poziom, bądź
bardziej szczegółowy lub zdobądź dodatkowe zasoby, na przykład innych ważnych
interesariuszy.

Rysunek: Struktura analizy 
drzewa problemu

Czy to odzwierciedla rzeczywistość?
Jakie są najpoważniejsze konsekwencje?
Które przyczyny są najłatwiejsze / najtrudniejsze do usunięcia?
Które przyczyny są priorytetami (dla tych, którzy doświadczają problemu, ale także dla nas,
organizacji)

Innym przydatnym narzędziem jest technika 5 Why - proste i skuteczne narzędzie do identyfikacji
głównych problemów. Jego głównym celem jest identyfikacja konkretnych przyczyn, które
powodują dany problem, poprzez zadawanie sekwencji pytań „Dlaczego”.
Oprócz wspomnianych narzędzi (Drzewo problemów, 5 Why...), możesz również zastosować
zestaw pytań, które pomogą Ci lepiej zrozumieć problem, na przykład:



Wnioski
Im lepiej zrozumiesz cudze problemy i potrzeby, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz w
stanie odpowiednio na nie zareagować, a tym samym osiągnąć lepsze efekty i wpływ na nie. Twoje
działania powinny być skoncentrowane na przyczynach problemu, ponieważ w ten sposób nie tylko
„gasisz pożar”, ale przynosisz rozwiązanie długoterminowe, tj. tworzysz zmianę, a nie tylko
zaspokajasz chwilową potrzebę. Zrozumienie problemu jest kluczowe w SIMM i pomaga wyraźniej
zdefiniować pożądane efekty oraz dowiedzieć, w jaki sposób nasze działania tworzą
pozytywne/negatywne, zamierzone/niezamierzone wartości dla kluczowych interesariuszy i tworzą
zmianę, prowadząc tym do wytworzenia wpływu. Jeśli możesz, upewnij się, że w zdefiniowanie
problemu zaangażowałeś kluczowych interesariuszy.

Do zrobienia
1. Otwórz część „Określenie problemu” w narzędziu i zapisz w nim stwierdzenie dotyczące
problemu
2. Po zdefiniowaniu problemu, z którym się borykasz, sprawdź logikę problemu z dodatkowymi
pytaniami dostępnymi w tej części.
3. Jeżeli zdecydowałeś się na wersję zaawansowaną, wypełnij również część „Drzewo problemu”.
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3. Na kogo wpływamy / Mapa (kluczowych) interesariuszy

Krótkie wprowadzenie
Po zidentyfikowaniu problemu, jeśli nie zaangażowaliśmy jeszcze żadnych interesariuszy w
poprzednim kroku, konieczne jest zidentyfikowanie główne zainteresowane strony
związane z tym problemem, m.in. tych, którzy doświadczają tego problemu lub mogą
odegrać kluczową rolę w jego rozwiązaniu. Interesariusze to „Osoby i organizacje, które są
aktywnie zaangażowane w nasze działania, dzięki którym rozwiązujemy problem, lub na
których interesy mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie wyniki naszych działań lub
mogą one pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na działania i rozwiązanie problemu”. Aby
lepiej zrozumieć, jaki mamy wpływ, musimy oczywiście najpierw zrozumieć, kto podlega
zmianie (głównie celowej, ale czasami nieumyślnej, pozytywnej lub negatywnej)
spowodowanej naszymi działaniami. Proces ten nazywamy identyfikacją interesariuszy.

Uzyskane rezultaty: Mapa (kluczowych) interesariuszy z wyraźnym odniesieniem do tego, w jaki
sposób dotyka ich zdefiniowany problem (stwierdzenie problemu)

Kluczowe pojęcia i skróty:
Kluczowi interesariusze, identyfikacja

Treść i narzędzia

Zacznij od zastanowienia się, kim są twoi interesariusze, które osoby lub organizacje są częścią
twojego ekosystemu organizacyjnego i są powiązane ze zidentyfikowanym stwierdzeniem
problemu. Pomyśl o wszystkich osobach/organizacjach, na które Twoje działania mają wpływ,
które mają na niego wpływ lub władzę nad zidentyfikowanym problemem, lub które są
zainteresowane jego pomyślnym lub negatywnym zakończeniem. Utwórz mapę interesariuszy -
listę, a nawet graficzną wizualizację osób i organizacji, na które Twoja praca ma wpływ podczas
rozwiązywania zidentyfikowanego problemu. Niektóre z nich mogą mieć moc wstrzymywania tej
pracy lub jej przyspieszania. Niektóre mogą być zainteresowane tym, co robisz, podczas gdy
inne wręcz przeciwnie, musisz więc ustalić, komu należy nadać priorytety.



Rysunek: Matryca Power/Interest Grid w celu priorytetyzacji interesariuszy

Na podstawie Mendelow, A.L. (1981). 'Environmental Scanning - The Impact of the Stakeholder
Concept,' ICIS 1981 Proceedings, 20.
 
Na potrzeby naszych ram SIMM najbardziej będą interesować nas osoby/organizacje, które są
możliwe do zarządzania. Zalecamy, aby przy wdrażaniu ram SIMM wziąć pod uwagę tylko trzech-
czterech kluczowych interesariuszy. Często są to:
- użytkownicy/kluczowi beneficjenci naszych działań; ci, którzy doświadczają problemu,
- my jako organizacja i ludzie, którzy pracują nad działaniami; ci, którzy próbują rozwiązać
problem i uczą się, jak ulepszać działania/organizację, aby przynosić większą wartość
zainwestowanych zasobów – tu warto pamiętać o drugim i trzecim M w koncepcji 3M ,
- ci, którzy finansują działania lub inni decydenci, którzy są ściśle związani z problemem i
rozwiązaniami, które dostarczamy.

W kontekście pomiaru bardzo ważne jest, aby zidentyfikować naszych kluczowych interesariuszy,
ponieważ nie będzie możliwe zmierzenie wpływu na wszystkie zainteresowane strony związanych
z problemem.
Możesz zmapować swoich interesariuszy i sklasyfikować ich zgodnie z ich władzą nad twoją pracą
i zainteresowaniem nią za pomocą matrycy władzy/interesów (patrz rysunek poniżej), ale upewnij
się, że są oni powiązani ze wspomnianymi przyczynami SIMM i opisem problemu, ponieważ
najprawdopodobniej będą również celem dla twoich ram SIMM.



Nie oznacza to, że zaniedbujemy lub lekceważymy inne grupy interesariuszy. Jeśli masz
wystarczające zasoby, możesz (jest to wręcz zalecane) rozszerzyć pomiar na innych
interesariuszy. W szczególności postaraj się skoncentrować i skierować swoje działania na tych,
którzy są poważnie dotknięci problemami i doświadczają negatywnego wpływu, chociaż możliwe,
że nie zidentyfikowałeś ich jako głównych użytkowników i kluczowych interesariuszy.
Gdy dokonasz indentyfikacji, zaangażuj ich w cały proces planowania ram SIMM. Jeśli nie możesz
ich bezpośrednio zaangażować w planowanie, koniecznie zaangażuj ich później w weryfikowanie
poprawności tego, co zaplanowałeś, w szczególności zaś sprawdź pożądane rezultaty i wpływ z
ich perspektywy, a nie tylko z perspektywy Twojej organizacji. To najważniejsze źródło danych i
nauki. Ich zaangażowanie będzie niezbędne na późniejszym etapie, kiedy zaimplementujesz już
ramy SIMM i zaczniesz zbierać dane od/o nich, więc wdrożenie ich tak wcześnie, jak to możliwe,
będzie kartą wpisową dla ich późniejszej motywacji i zrozumienia przez nich tego, co chcesz
osiągnąć.
Jest to również pomocne w weryfikacji na tym etapie procesu – jeśli jeden lub kilka elementów
zidentyfikowanych w poprzednich krokach (np. pomiar lub opis problemu) nie jest bezpośrednio
powiązany ze zidentyfikowanymi kluczowymi interesariuszami, może być lepiej zrewidować ich
prawidłowość.

Wnioski

W miarę gdy praca, którą wykonujesz, programy, projekty, które prowadzisz, stają się coraz
ważniejsze, twoje oddziaływanie będzie dotykać coraz więcej osób/organizacji. Zarządzanie
interesariuszami to proces, dzięki któremu identyfikujesz swoich kluczowych użytkowników[PK1]  
i zdobywasz ich wsparcie. Analiza zainteresowanych stron i stworzenie mapy (kluczowych)
interesariuszy to pierwszy etap tego procesu, na którym identyfikujesz i zaczynasz rozumieć
swoich najważniejszych interesariuszy.
Ostatnim etapem jest zrozumienie tego, co motywuje Twoich interesariuszy, jakich wartości
potrzebują, jakie są ich oczekiwania i jak ich pozyskać. Nie spoglądaj tylko swojej organizacyjnej
perspektywy. Postaw się na miejscu każdego z interesariuszy. Zaangażuj ich i zweryfikuj wspólnie
z nimi, co udało ci się  zaobserwować.
W tym miejscu należy podkreślić, że po stworzeniu ram SIMM możesz go rozszerzyć go na
innych interesariuszy. Chodzi nie tylko o tworzenie większej wartości dla tych, którzy są już
dotknięci pozytywnymi skutkami i efektami, ale także o zmniejszenie negatywnych skutków dla
tych, którzy ich doświadczają.
Ważne jest również to, że jeśli podczas planowania lub pomiaru zauważysz, że ta sama grupa
interesariuszy zupełnie inaczej doświadcza wartości, które generujemy poprzez działania lub ich
potrzeby znacznie się różnią, prawdopodobnie będziesz musiał dokonać dalszej segmentacji tej
grupy interesariuszy (np. Osoby niepełnosprawne -> Osoby niepełnosprawne poniżej 35 roku
życia i osoby niepełnosprawne powyżej 35 roku życia...)

 



W kontekście proponowanej metodologii istotna jest identyfikacja kluczowych interesariuszy,
na których wpływamy (pozytywnie lub negatywnie) poprzez nasze działania. Biorąc pod uwagę
naszą metodologię i kluczowych interesariuszy, chcemy odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe
pytania: Jaki problem (problemy) rozwiązujemy w interesie interesariuszy i jaki jest nasz wpływ
na Interesariuszy, aby lepiej zrozumieć wartość, którą musimy stworzyć aby zmienić ich oraz ich
negatywną sytuację.
Kiedy zaczynasz planować swoje ramy SIMM, zalecamy wybranie maksymalnie czterech
kluczowych interesariuszy (najczęściej są to bezpośredni użytkownicy, pracownicy naszej
organizacji, sama organizacja, inwestorzy itp.). Ponieważ postrzegamy SIMM jako narzędzie do
zarządzania i dzięki tej metodologii chcemy przyczynić się do rozwoju organizacji, zalecamy
wybrać swoją organizację jako jednego z kluczowych interesariuszy, np. pracowników /
wolontariuszy w organizacji, którzy są głównymi zaangażowanymi w interwencje (programy,
projekty, usługi itp.), których wpływ mierzysz. Tworząc ramy SIMM po raz pierwszy, skup się na
tych interesariuszach, którzy są dla Ciebie najłatwiej dostępni (których problemy znasz najlepiej,
do których masz najlepszy dostęp, dla których nie będziesz musiał używać wielu dodatkowych
zasobów, aby uzyskać informacje zwrotne itp.) i są mocno dotknięci problemami. Upewnij się,
że Twoi interesariusze są wyraźnie powiązani ze zidentyfikowanym stwierdzeniem problemu,
które rozwiązujesz.
W tym miejscu należy podkreślić, że po ułożeniu ram SIMM, rozszerzasz je na innych
interesariuszy.

Do zrobienia
1. Otwórz część „Mapa (kluczowych) interesariuszy” w narzędziu i zapisz swoich (kluczowych)
interesariuszy.
2. Dla każdego z nich określ, dlaczego są ważni w kontekście naszego problemu/rozwiązania,
jaki konkretnie problem rozwiązujemy w ich interesie i jakie są ich oczekiwania.
3. Jeśli posiadasz większe zasoby, możesz rozszerzyć te działania na wszystkich Interesariuszy,
a nie tylko tych kluczowych.



4. Jak to ma działać/ Łańcuch wartości
Krótkie wprowadzenie
Aby dalej rozwijać ramy pomiaru wpływu dla organizacji, ważne jest, aby wiedzieć, w jakim
stopniu zmiana, którą chcieliśmy osiągnąć, faktycznie nastąpiła i jakie dodatkowe efekty
(zarówno pozytywne jak i negatywne) przyniosły nasze działania. Zatem bez zdefiniowania
jasnych miar/wskaźników powodzenia działania nie będziemy wiedzieć, jakie są wyniki.
Rezultaty można postrzegać jako efekty naszych działań i wytworzoną zmianę. Podobnie jak w
przypadku budowy fundamentu domu, łańcuch wartości jest podstawą teoretyczną, która
pomoże nam to zmierzyć.
Istnieje wiele sposobów opisania łańcucha wartości, który łączy nakłady/zasoby z wykonywaną
przez nas czynnością, jej produktami i wreszcie całą sekwencją wyników i wpływu. Łańcuchy
wartości mają na celu wskazanie wartości dodanej, jaką utrzymują działania organizacyjne, oraz
wpływu, jaki starają się osiągnąć.

Kluczowe pojęcia i skróty
Łańcuch wartości (Teoria zmiany), Logika interwencji, Wyniki
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Uzyskane rezultaty: Łańcuch wartości (jak tworzymy wartości) stworzony dla każdego interesariusza

Treść i narzędzia

Model Łańcucha Wartości (Value Chain) opracowany przez Michaela Portera w 1985 roku jest
narzędziem wspierającym planowanie strategiczne i ocenę. Został stworzony do celów
biznesowych, ale można go stosować we wszystkich typach organizacji. Główną ideą Portera jest
to, że łańcuch wartości jest modelem tego, w jaki sposób firmy otrzymują surowce jako wkład,
dodają wartość poprzez wykonywane na nich działania i sprzedają finalne produkty klientom.



Kim są (kluczowi) interesariusze i jakie mają problemy…
Jakich nakładów/zasobów – np. ludzie, umiejętności, czas, pieniądze, wiedza, sprzęt,
technologia i partnerzy – używamy…,
W celu prowadzenia działalności – m.in. kształcenie, szkolenie, doradztwo, ułatwianie,
opieka, rozwijanie, dostarczanie usług, dostarczanie produktów, wzmacnianie,
reprezentowanie, lobbing…-, które generują następujące… rezultaty/produkty działań
(liczba osób, które brały udział w szkoleniu, liczba przeprowadzonych warsztatów, liczba
opracowanych programów nauczania, ilość wyprodukowanych produktów, ilość
zapewnionych godziny pracy itp., które prowadzą do…,
Wyniki krótkoterminowe – m.in. wiedza, know-how, umiejętności, świadomość,
krótkoterminowe doświadczenie, nabycie wiedzy, rozwiązanie, które otwiera możliwości
postępu, a jeśli interesariusze je wykorzystają/wdrożą/wprowadzą to prawdopodobnie
przyniosą im następujący wynik…
Efekty pośrednie – m.in. gdzie oni/my będziemy bardziej zmotywowani, zmieniając
dotychczasowy sposób myślenia i osiągając następujące wyniki…,
Rezultaty długoterminowe – m.in. zmiana zachowań, postaw w praktyce, która doprowadzi
nas do…,
Wpływ – na dobrobyt, dokonanie przełomowych zmian – m.in. zmiana polityki, sytuacji
społeczno-gospodarczej, warunków środowiskowych, życia obywatelskiego,
bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, równości szans, sprawiedliwości społecznej,
dystrybucji zasobów, zmiany w całym sektorze itp.

W kontekście naszej metodologii chcemy zrozumieć następującą sekwencję:

Interesariusz -> Nakłady/Zasoby -> Działania -> Wynik/Produkty -> Rezultaty -> Wpływ
lub:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Łańcuch wartości pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób działania organizacji doprowadzą do
osiągnięcia zamierzonej zmiany – „jak dostać się z punktu A do punktu B”. Tak samo jak Teoria
zmiany, powinna opierać się w jak największym stopniu na badaniach, założeniach,
spostrzeżeniach lub zrozumieniu problemu, który rozwiązujesz, oraz relacji między działaniem
a wynikami, do których dąży organizacja.

Logika interwencji pokazuje, w jaki sposób wykorzystujemy zasoby do prowadzenia działań i
tworzenia wartości oraz osiągania wyników i ostatecznie wywierania wpływu.



Na przykład – organizacja, która działa na rzecz zapobiegania używaniu narkotyków wśród
nastolatków prowadzi infolinię, za pomocą której młodzież może zwrócić się o pomoc i wsparcie.
Organizacja wierzy, że młodzież, która zgłosi się na infolinię, otrzyma porady, które zmotywują ją
do odejścia od uzależnienia, a tym samym zostanie osiągnięty cel organizacji – zmniejszenie
narkomanii wśród młodzieży. Inna organizacja pracująca nad osiągnięciem tego celu wybrała
inny model interwencji: prowadzi warsztaty w szkołach, gdzie uczniowie spotykają swoich
rówieśników zmagających się z uzależnieniem. Trzecia organizacja inwestuje swoje wysiłki w
działania na rzecz odwołania ustawowych kar pozbawienia wolności za zażywanie narkotyków.
We wszystkich trzech przypadkach pożądany rezultat jest taki sam, ale sposób jego osiągnięcia
jest inny.
Do łańcucha wartości podchodzimy za pomocą „mapowania odwrotnego”. Najpierw
identyfikujemy problem, z którym chcemy się zmierzyć – to już zrobiliśmy. Następnie szukamy
wiarygodnego źródła danych, które pomogą nam zrozumieć problem – jaka jest populacja
docelowa, jakie są jej potrzeby, czego brakuje dla osiągnięcia ich dobrostanu. Staramy się
gromadzić dane i informacje, które najlepiej opisują zjawiska i trendy w tej dziedzinie. Naszym
następnym krokiem będzie zarysowanie pożądanej wizji przyszłości i sformułowanie celów w
powiązaniu z naszą wizją i wpływem, jaki chcemy wywrzeć. Z tych celów czerpiemy wyniki lub
warunki, które muszą być spełnione, aby nadrzędne cele zostały urzeczywistnione. Bądź
konkretny i SMART (strategiczny i konkretny, mierzalny i motywujący, osiągalny i możliwy do
osiągnięcia, zorientowany na działanie, odpowiedni i realistyczny, określony w czasie i możliwy do
śledzenia[PK1] ) pod kątem wyników / i zdefiniowania wskaźników dla wyników w kolejnym kroku.
Następnie cofamy się – porównując alternatywne ścieżki działań i przyjmując założenia – i
wybieramy najskuteczniejszą interwencję, która naszym zdaniem powinna rozwiązać problem, a
przynajmniej przyczynić się do jego rozwiązania. Teraz możemy zobaczyć związek przyczynowy
między wybranym przez nas działaniem a wynikami.
Jeżeli wybrałeś więcej niż jeden pożądany rezultat, ułóż je w kolejności pod kątem ważności –
pamiętaj, że wartość pojedynczego wyniku należy postrzegać przede wszystkim z perspektywy
interesariuszy, a następnie z perspektywy naszej organizacji. Zrównoważ priorytety
interesariuszy i organizacji.
Aby pomóc Ci w określeniu wyników, stworzyliśmy prostą tabelę, która poprowadzić Cię przez
definiowaniu wyników. Odnoszące sukcesy organizacje inwestują w następujące cztery kategorie:
1. Ludzie/wiedza
2. Procesy / Działania / Nadzór
3. Jakość
4. Zrównoważony rozwój



Nasze wyniki SIMM powinny być więc powiązane z jedną lub więcej z tych kategorii. Jeśli chcesz
więc zdefiniować wynik, naszą pożądaną zmianę, którą chcemy wytworzyć poprzez nasze
działania, powinno to być powiązane z tym:

Ludzie/wiedza
Procesy /

 Działania / 
Nadzór

Jakość Zrównoważony
rozwój

--zdobyta wiedza
- wykorzystana wiedza
- zmiana/nastawienie
- motywacja i
satysfakcja
- rozwój kariery
- zdrowie i
bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo
finansowe i relacje
płacowe…

- efektywne
gospodarowanie
zasobami /
optymalizacja
- zarządzanie i
zarządzanie
- inwestycje w
pracowników
- transparentność
- rozpoznawalność
organizacji
…

- jakość produktów,
usług

- jakość relacji (z
klientami, dostawcami,

innymi
interesariuszami)

…

- stabilność finansowa /
wzrost

- ochrona środowiska
- networking

…

To tylko orientacyjna, a nie ostateczna lista. Zasadniczo wyniki (ich wskaźniki) powinny
pokazywać zmianę w tych kategoriach.

W zależności od tego, z jakich powodów zdecydowałeś się na pomiar wpływu, w odpowiednich
kategoriach uzyskasz wyniki. Jeśli chcesz sprawdzić, jak konkretna usługa, którą świadczysz jako
organizacja wpływa na użytkowników, określ kluczowych interesariuszy oraz efekty i wskaźniki,
które będziesz monitorować w kategorii Ludzie / Wiedza. Jeśli chcesz również sprawdzić, jak
usługa wpływa na zaangażowanych w nią ludzi – twoich pracowników, którzy świadczą tę usługę,
wtedy jako kluczowych interesariuszy określamy pracowników organizacji i znów wyniki będą
najbardziej powiązane z kategorią Ludzie/ Wiedza. Ale jeśli chcesz również poprawić jakość
usług, które świadczysz za pośrednictwem SIMM, to oprócz wspomnianych już interesariuszy
musisz wskazać organizację jako kluczowego interesariusza i zdefiniuj wyniki, które będą należą
do kategorii procesów, jakości usług i relacji z klientami oraz zrównoważonego rozwoju (np.
finansowego), ponieważ mogą być one związane z jakością świadczonych przez Ciebie usług.
Widać to wyraźnie na zaproponowanym przez nas przykładzie, który znajduje się narzędziu.



Zalecana jest weryfikacja wyników z interesariuszami, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani
w proces planowania, aby zyskać pewność, że wybraliśmy właściwe elementy do pomiaru.
Staramy się potwierdzić, że fakt, że coś, co zostało zidentyfikowane jako istotne w istocie takie
jest (np. sami użytkownicy wymieniają to jako problem/potrzebę, zostało zidentyfikowane w
niektórych badaniach, jest ugruntowane w praktykach społecznych, wspomina o tym oferta
twojego projektu itp.). Nie wystarczy stwierdzić, że osiągnięcie wyniku jest konieczne, ponieważ
ze względu na dużą liczbę potencjalnych efektów musimy skupić się na tym, co naprawdę
wartościowe, znaczące (często ma większą wartość, jest uznawane za ważniejsze, ma wysoki
priorytet) dla nas i interesariuszy. Najlepszym sposobem, jak być może już wiesz, jest zapytanie
bezpośrednio interesariuszy. Zalecaną przez nas techniką (jeśli masz taką możliwość) jest wywiad
częściowo ustrukturyzowany. Zdefiniuj małą próbę, np. 10 respondentów. Przedstaw im, co
robisz (planujesz SIMM), problemy, które ich dotyczą, a które próbujesz rozwiązać, oraz wyniki,
które chcesz osiągnąć. Celem jest potwierdzenie ważności zidentyfikowanych problemów i
efektów oraz uszeregowanie ich według ważności, tak jak je postrzegają (np. przedstawienie
wyników interesariuszowm i umożliwienie im samodzielne). Bardzo ważne jest również, aby
poprzez otwartą rozmowę pozwolić im wyrazić samodzielnie pewne problemy lub oczekiwania,
których wcześniej nie zdefiniowałeś. Jeśli ta sama historia i problemy, potrzeby i pożądane
rozwiązania powtarzają się u wielu respondentów, łańcuch wartości powinien zostać
zrewidowany, a być może nawet zmieniony, jeżeli przeoczyłeś główne problemy do rozwiązania.

Podróż, którą wybraliśmy od punktu A, czyli od problemu, do punktu B, czyli rozwiązania, to nasz
łańcuch wartości. Stosuj proste rozwiązania, bądź wizualny. Tutaj możesz zobaczyć dobry
przykład.
Jest to również metoda kontroli – możesz sprawdzić, czy działania, które prowadziłeś lub
planowałeś prowadzić, prowadzą do pożądanych rezultatów, celów i wytworzenia wpływu. Jeśli
nie - musisz coś zmienić, być może niektóre ze swoich działań, projektów, programów lub usług.

Wnioski
Niezbędne jest przeanalizowanie każdego interesariusza z osobna, ponieważ działania wobec
nich różnią się, podobnie jak wartości i efekty, które są z nimi związane. Łańcuch wartości jest
przedstawieniem tego, jak poprzez nasze działania tworzymy wartość i efekty na rzecz
interesariuszy (które mogą być krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), które
prowadzą do wytworzenia wpływu. Ważne jest, aby zidentyfikować zarówno pozytywne, jak i
negatywne skutki. Jeśli nie jesteś w stanie określić, czy coś jest wynikiem krótkoterminowym, czy
długoterminowym, ważne jest, aby umieścić je w jasnym i logicznym porządku chronologicznym.
Wyniki muszą być jasno określone, konkretne i musi zaistnieć ich wyraźny związek z celami, które
sobie wyznaczyliśmy. Aby uniknąć samodzielnego formułowania założeń, zaangażuj
interesariuszy w proces planowania, aby sprawdzić, czy przyjęte założenia są prawidłowe. 

https://www.shelterboxaustralia.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Theory-of-Change.png


Utwórz łańcuch wartości dla każdego z kluczowych interesariuszy / wypełnij część Łańcuch
wartości w narzędziu – spróbuj zrobić to w odwrotnej kolejności – Od pożądanego wpływu
do celów i wyników i tak dalej.
Przejrzyj i sprawdź czy inne części (poprzednie kroki) ram są zgodne z nowymi
spostrzeżeniami.
Ci, którzy zdecydowali się na zaawansowaną wersję ram SIMM, wypełniają pole Wyniki, aby
zrozumieć, które z nich są najważniejsze.

Korzystaj z jak największej liczby źródeł informacji (swoich poprzednich pomiarów, ocen,
monitorowania użytkowników, strategii, projektów, badań i wszystkich innych pierwotnych i
wtórnych źródeł danych), aby potwierdzić przyjęte założenia lub uczynić łańcuch wartości
bardziej konkretnym i wiarygodnym. Pomoże Ci to również dokładniej określić bazę, stan
początkowy, od którego zaczynasz pomiar i wskaże Ci to, jakie są oczekiwania i efekty, które
możesz uzyskać.

Do zrobienia
1.

2.

3.

5.  Jak to zmierzymy?/ Planowane wyniki

Krótkie wprowadzenie
Po wskazaniu i sprawdzeniu wyników konieczne jest określenie zarówno ich wskaźników, jak i
sposobu zbierania danych. Wskaźniki nic nie znaczą, jeśli nie wskazują pożądanego osiągnięcia
lub postępu w jego ramach i nie mają przypisanej wartości. Musimy ustalić kluczowe wskaźniki
wydajności (KPI). KPI są kluczowymi wskaźnikami postępu w osiąganiu zamierzonego rezultatu
czy zmiany. Mogą być jakościowe i/lub ilościowe i służą oceny wyników, postępów i wpływu
organizacji. Analizowane w kompleksowych ramach, KPI i cele mogą dostarczyć przydatnych
informacji na temat wyników, wskazać mocne i słabe strony, a także elementy do poprawy i
podkreślić kluczowe kwestie. Najbardziej odpowiednie kanały i narzędzia do gromadzenia
danych można określić na podstawie kluczowych wskaźników wydajności i docelowych
wskaźników wyników. W tej części ponownie zastanowimy się, jakie rodzaje wskaźników i kanały
pozyskiwania danych mogą pomóc w opracowaniu odpowiednich ram oceny wpływu
społecznego działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
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Uzyskane rezultaty: Jasna definicja wyników i powiązanych wskaźników KPI z celami dla każdego z
efektów



Kluczowe pojęcia i skróty

Wydajność, wyniki, wskaźniki, pomiar, zarządzanie, ocena/ewaluacja, dane, analiza

Treść i narzędzia

Dlaczego wskaźniki są ważne dla SIMM? Wskaźniki mogą być ilościowe lub jakościowe, określają
skalę lub wymiary mierzonego elementu, na przykład liczbę lub odsetek osób. Właściwa
ocena/monitorowanie wymaga zastosowania zestawu różnych wskaźników, w rozróżnieniu na
wskaźniki produktu/efektu i wskaźniki wyników.
Wskaźniki produktu/efektu odnoszą się do ilości i jakości wytworzonych zasobów/usług oraz
wyników, które mogą być znane z wcześniejszych etapów projektu. Są to wspólne wskaźniki,
znajdujące zastosowanie w wielu przypadkach, które organizacje zgłaszają w swoich projektach
(finansowanych np. ze środków UE).

W kontekście SIMM znacznie bardziej interesują nas wskaźniki mierzące efekty i wpływ, ponieważ
liczba szkoleń, nowych programów, użytkowników warsztatów itp. nie musi mówić nic o
rzeczywistych efektach naszych działań (np. setki uczestników mogło uczestniczyć w warsztatach,
ale jeśli nie wykorzystali zdobytej wiedzy do zmiany lub poprawy sytuacji, wygenerowaliśmy tylko
krótkoterminowy efekt, a dodatkowa wiedza, którą zdobyli uczestnicy, szybko zniknie, jeśli nie
będzie praktykowana). Jak wspomnieliśmy w poprzednim kroku, Twoje wyniki i KPI powiązane ze
wskaźnikami docelowymi powinny należeć do jednej z tych kategorii:

Ludzie/wiedza
Procesy / 

Działania / 
Nadzór

Jakość Zrównoważony rozwój

- zdobyta wiedza
- wykorzystana wiedza
- zmiana/nastawienie
- motywacja i satysfakcja
- rozwój kariery
- zdrowie i
bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo
finansowe i relacje
płacowe…

- efektywne
gospodarowanie
zasobami / optymalizacja
- zarządzanie i
zarządzanie
- inwestycje w
pracowników
- transparentność
- rozpoznawalność
organizacji
…

- jakość produktów,
usług

- jakość relacji (z
klientami, dostawcami,

innymi interesariuszami)
…

- stabilność finansowa /
wzrost

- ochrona środowiska
- networking

…



Konieczne jest więc ustalenie KPI. Tym samym biorąc pod uwagę zróżnicowanie danych, jeden
wskaźnik KPI nie będzie w stanie przekazać nam pełnego obrazu. Dlatego też fundamentalne
znaczenie ma umieszczenie wskaźników KPI w całej opracowanej strukturze i logiczne połączenia
między elementami. Aby Ci w tym pomóc, przedstawiamy przegląd dwóch zestawów kryteriów dla
KPI.
Rysunek: Dwa zestawy kryteriów, które pomogą Ci zdefiniować KPI (Klipfolio, b.d.) (EOG, 2021):

Cele wskazują wartość do osiągnięcia w określonym okresie, co stanowi wyzwanie w zarządzaniu
opartym na wynikach. Z jednej strony cele powinny być realistyczne, z drugiej powinny być
wystarczająco ambitne, aby zachęcić ludzi do robienia wszystkiego, co w ich mocy, aby je osiągnąć
(EEA, 2021). Cele mogą być bezpośrednio zintegrowane z KPI.

Jakie elementy mogą pomóc w identyfikacji celów? (EOG, 2021):
1. Trendy historyczne: identyfikowanie określonych wzorców zmian wskaźników wydajności
poprzez analizę raportów/dokumentacji/statystyk
2. Oceny eksperckie: zaproś ekspertów do podzielenia się swoimi opiniami w odniesieniu do
określonych kontekstów lub wskaźników
3. Wyniki badań: literatura i wyniki badań mogą pomóc w ustaleniu realistycznych celów
4. Oczekiwania interesariuszy: zaangażuj kluczowych interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich
potrzeby i oczekiwania
5. Osiągnięcia podobnych programów: porównaj się z innymi programami aby zrozumieć tempo
zmian, jakich można oczekiwać w podobnych warunkach itp.



Cele mogą być bezpośrednio zintegrowane z KPI. Poniżej znajdziesz proste zestawienie:

Pożądany rezultat Wskaźnik KPI z celem Próg

Wzrost stabilności
finansowej organizacji o
20% w ciągu najbliższych
3 lat

- Wzrost przychodów z
działalności organizacji
-…

- Wzrost przychodów z
działalności rynkowej
(świadczenia usług na

rynku) o co najmniej 10%
w stosunku do roku

poprzedniego
-...

- Jeśli nie osiągniemy co
najmniej 5% wzrostu z

działań rynkowych
każdego roku,
powinniśmy…

Gdybyśmy ustalili sam wskaźnik bez KPI, moglibyśmy uzyskać o 10 EUR więcej przychodów w
porównaniu do roku poprzedniego i powiedzielibyśmy, że zmierzamy do pożądanego wyniku, ale w
rzeczywistości jest to dalekie od prawdy, ponieważ naszym celem jest wzrost o 20%. Możesz
ustawić progi – jeśli dojdzie do określonej sytuacji, jakie działania podejmiemy, jakie decyzje
podejmiemy, aby doszło do zmiany itp.

Gromadzenie danych ma wielkie znaczenie dla efektywnego wdrażania, monitorowania i
raportowania. Definiując KPI i cele pomyśl od razu o efektywności. Musimy więc zaplanować i znać:
- rodzaj danych, których potrzebujemy 
- kanały ich gromadzenia
- częstotliwość ich zbierania
Nie przeciążaj tych, od których dane zbierasz, ale także tych, którzy je zbierają.

Musimy również uwzględniać dostępne zasoby, jakie posiadamy do gromadzenia danych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj o potencjalnych czynnikach osłabiających. Nawet jeśli
jasno zdefiniowaliśmy i potwierdziliśmy wyniki i powiązane KPI/cele, faktem jest, że z czasem tracą
one intensywność (np. nie osiagniemy takiego samego efektu u osób, które właśnie zakończyły
uczestnictwo w programie w porównaniu z tymi, które uczestniczyły w nim 2 czy 3 lata temu).
Ponadto podczas mierzenia naszego wpływu jako organizacji oraz tego, jak przyczyniliśmy się do
stworzonej zmiany i jaki mieliśmy na nią wpływ, należy wziąć pod uwagę, czy na naszą interwencję
skupioną na kluczowym interesariuszu mogą mieć wpływ inni interesariusze lub czynniki
zewnętrzne oraz kim mogą być ci inni interesariusze lub jakie mogą być te czynniki zewnętrzne.



Nośność  – przyczyny są systemowe lub nieznanego źródła
Przemieszczenie — jaką działalność możemy przenieść? / Oceń, w jakim stopniu efekt zastąpił
inne efekty. Na przykład, jeśli nasze działania jednocześnie uniemożliwiają ludziom
doświadczanie tych samych/podobnych zmian gdzie indziej, powinniśmy je rozważyć
Atrybucja — kto jeszcze mógłby przyczynić się do zmiany? / Oceń, jakie efekty wywołuje wkład
innych organizacji lub osób. Jest mało prawdopodobne, że tylko nasze działania przyczyniły się
do pożądanej zmiany.
Spadek – Czy wynik zmniejszy się w nadchodzących latach? / Obniżenie efektu wraz z upływem
czasu

 To, wraz z efektem monetyzacji, jest najbardziej złożoną i niepewną częścią procesu. Na potrzeby
naszej metodologii skoncentrujemy się najpierw na zidentyfikowaniu tego, kto/co wpływa na
interesariuszy innych niż Ty, oraz na ocenie, w jaki sposób wyniki i wpływ zmniejszają się w czasie.

Czynniki osłabiające są odejmowane (i często wyrażane w procentach) od całkowitej wartości
efektów, który wytwarzasz, więc całkowita wartość, którą tworzysz, jest w rzeczywistości często
niższa z powodu czynników osłabiających (np. ktoś inny również wniósł swój wkład). Pomimo
różnych podejść i metodologii oraz różnych nazw tych czynników, można je podzielić na
następujące grupy:

Jeśli chcesz wiedzieć/pokazać wyraźniej, jaki jest poziom Twojego wpływu, dobrze byłoby
uwzględnić te czynniki w swoich ramach SIMM. Często można je zdefiniować na podstawie
niektórych badań (zewnętrznych lub opartych na długotrwałym monitorowaniu użytkowników) lub
norm w sektorze lub przemyśle. Chociaż są wyrażone w procentach, przy braku odpowiednich
badań lub danych na ich istnienie, czynniki osłabiające mogą być mierzone za pomocą różnych
obiektywnych i subiektywnych ocen przeprowadzanych przez organizacje przeprowadzające
pomiar i oparte na opiniach interesariuszy. Dlatego powinieneś ocenić poziom tych czynników i
poprosić o to również swoich interesariuszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych czynnikach i
nadaniu efektom wartości pieniężnej, przeczytaj więcej o metodologii SROI. Przede wszystkim
ważne jest, abyśmy je zidentyfikowali, a jeśli jesteś w stanie (masz wystarczające zasoby, dane,
badania), spróbuj je określić za pomocą wartości procentowej. Może się okazać, że twoje
krótkoterminowe wyniki bardzo szybko się ulegają osłabieniu.
W takim przypadku należy zbadać, dlaczego tak się dzieje i spróbować nakreślić strategię i
podejście (zmienić działania lub dodać nowe, ulepszyć procesy...) tak, aby efekty trwały dłużej i
stały się długoterminowe. Pamiętaj, SIMM to ciągła okazja do nauki i niekończący się proces.

https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi


Wnioski

Dobrze zdefiniowane kluczowe wskaźniki efektywności analizowane w ramach szerszej ewaluacji, mogą
pomóc przezwyciężyć jednostronne interpretacje i partykularne interesy, dostarczając empirycznych
dowodów na wydajność i wpływ programu, które mogą pomóc zaangażować w przyszłe planowanie i
realizację działań interesariuszy. Muszą być SMART. Kluczowe wskaźniki efektywności muszą odnosić
się do Twojej działalności i powinny dokładnie odzwierciedlać Twoje wyniki, umożliwiając w ten sposób
sprawdzenie, czy zmierzasz w pożądanym kierunku. Kiedy ustalasz te wskaźniki, weź pod uwagę, jakie
dane należy zebrać oraz jakie są techniki i kanały zbierania danych. SIMM należy zintegrować z
procesami organizacyjnymi i umożliwić włączenie, jeśli to możliwe, procesów gromadzenia danych do
codziennej komunikacji z interesariuszami lub do działań projektowych. Zbieraj dane regularnie (co nie
oznacza, że   musisz stale o nie pytać interesariuszy) i analizuj je, aby uczyć się i podejmować decyzje na
poziomie operacyjnym/programowym/strategicznym). Jasno określ częstotliwość i kanały komunikacji z
interesariuszami (np. na poziomie zespołu - co miesiąc, na poziomie użytkownika korzystającego z
usługi - co miesiąc lub rzadziej itp.), w zależności od tego, od kogo te dane zbierasz i komu masz je
raportujesz. Nie przeciążaj ich. Podczas zbierania dowodów ważne jest, aby jasno określić, jaki typ
danych, jakie są kanały gromadzenia, częstotliwość i ich zakres (próbka referencyjna i rzeczywista).

Do zrobienia

1. Ustal wskaźniki/KPI/cele SMART dla swoich wyników – wypełnij część narzędzia „Plan wyników”
2. Dla tych, którzy zdecydowali się na zaawansowaną wersję ram  SIMM, wypełnij w narzędziu część
„Czynniki osłabiające”.
.



Do kogo raportujesz i jaki jest jego cel 
Jaki jest poziom szczegółowości i częstotliwości raportowania
Na czym się skupia i co jest dla kogo ważne

6. Jak będziemy raportować? / Raportowanie

Krótkie wprowadzenie
W części poświęconej podstawowym pojęciom wspomniano już, że raportowanie można podzielić
na dwa podstawowe typy – wewnętrzne i zewnętrzne - i charakteryzuje się ono trzema
współzależnymi pytaniami, na które musimy sobie odpowiedzieć:

Zakres i struktura raportu są często określane przez odbiorców, dla których raportujesz. Najlepiej,
gdy jest to wizualizacja tego, czego nauczyłeś się dzięki SIMM, pokazująca wpływ na interesariuszy
wraz z rekomendacjami i sugerowanymi dalszymi krokami.

Kim jesteśmy Co robimy i
dlaczego

Na kogo mamy
wpływ

Jak to ma
działać

Jak to zmierzymy Jak to
zaraportujemy

Uzyskane rezultaty: Podstawowy projekt planu raportowania i struktury raportu
 

Kluczowe pojęcia i skróty
Raporty, raportowanie wewnętrzne-zewnętrzne, podejmowanie decyzji

Treść i narzędzia

Sprawozdawczość to prezentacja monitorowania działań poprzez zaangażowanie różnych
podmiotów w różnych etapach rozwoju i na różnych poziomach. Poprzez raport chcemy pokazać
opinii publicznej (raportowanie zewnętrzne) jakie wartości tworzymy, dla kogo i jaki jest nasz
wpływ.



Raport zawiera wszystkie istotne pytania zgodnie z ich priorytetami;
Wszystkie ustalenia, wnioski i rekomendacje prezentowane są w logiczny i spójny sposób;
Każda rekomendacja jest dostosowana do konkretnych interesariuszy;
Metodologia jest dokładnie opisana;
Dostępnych jest kilka źródeł danych i informacji umożliwiających uwierzytelnienie ustaleń;
Raport jest bezstronny i zawiera przydatne rekomendacje, dostosowane do
zidentyfikowanych problemów.

Ważnym aspektem jest sposób prezentowania wyników różnym interesariuszom. Należy wziąć
pod uwagę następujące elementy (EOG, 2021):

Oto ogólna lista kluczowych zasad prawidłowego raportowania (Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, 2019):

Możesz ustrukturyzować swój raport w taki sposób, który będzie zwięźle opisywać podstawowe
informacje techniczne oraz powody, dla których rozpocząłeś pracę z SIMM (np. powody, które
zidentyfikowałeś w części Zakres organizacyjny). Ważne jest również, aby opisać, kto jest Twoim
(kluczowym) interesariuszem, na którego wywierasz wpływ. Następnie możesz przedstawić
kluczowe ustalenia i wnioski, które uzyskałeś, analizując dane. Warto uwzględnić w raporcie
zalecenia i niektóre kroki, które planujesz podjąć w przyszłości na podstawie tego, czego nauczyłeś
się podczas pomiarów.



Raportowanie jest również podstawą podejmowania decyzji. Pamiętaj, że celem SIMM jest nie tylko
raportowanie o naszym wpływie – ważne jest, abyśmy uczyli się i podejmowali decyzje (na poziomie
operacyjnym, programowym, strategicznym) na podstawie zebranych danych i analiz.

Wnioski

Jeśli przyjrzysz się powyższym punktom, zobaczysz, że tak naprawdę poprzez raportowanie musisz
zrelacjonować i wyjaśnić wszystkie aspekty wspomnianych już 8 zasad SIMM, biorąc pod uwagę to,
komu i w jaki sposób przekażesz te informacje. Pamiętaj, czasem mniej znaczy więcej – dobra 2, 3
stronicowa infografika jest warta więcej niż 100 stronicowy raport, którego prawdopodobnie nikt
nie przeczyta (chyba że są to inwestorzy, badacze, decydenci itp.).

Do zrobienia
1. Ustal plan raportowania - wypełnij część Raportowanie w narzędziu



Wdrożenie ram SIMM

Twoja praca nie jest jeszcze skończona. Czas przetestować i wdrożyć to, co stworzyłeś –
wprowadzić w życie Twoje ramy SIMM. W tym rozdziale możesz przeczytać o podstawowych
wskazówkach dotyczących wdrażania ram  SIMM w organizacji. Można założyć, że otrzymując
zielone światło w kwestii zaplanowania ram  SIMM, kierownictwo powinno wspierać Cię również
na etapie jego wdrażania. To prowadzi z pierwszej fazy cyklu SIMM do następnej fazy - zbierania
danych.

Po opracowaniu ram SIMM, musisz określić kroki i zdefiniować odpowiedzialność za ich
wdrożenie. Dobrze byłoby określić, kto będzie osobą odpowiedzialną za wdrożenie ram w
organizacji. Byłoby nalepiej, gdyby ta osoba została wybrana jeszcze przed fazą planowania,
wtedy należy również wyznaczyć odpowiedzialnego za zbieranie danych. Nie oznacza to, że na
tylko jedna osoba będzie zbierać wszystkie typy danych, potrzebujemy jendka kogoś, kto będzie
odpowiedzialny za koordynację całego procesu i delegowanie zadań.

Po określeniu, kto będzie koordynować cały proces, należy określić, na które procesy i działania
w organizacji wpływa pomiar. Pomoże Ci w tym plan wyników, który stworzyłeś w części
praktycznej. W zależności od tego, jaka działalność organizacyjna będzie monitorowana i
mierzona, powinno zależeć, kto będzie zaangażowany w zbieranie tych danych – najczęściej
będzie to ten, kto te działania prowadzi. W planie wyników zostały jasno określone pożądane
wyniki i powiązane wskaźniki/KPI, a także opis rodzaju danych, technik i kanałów gromadzenia
danych. Dlatego osobom odpowiedzialnym za monitorowanie i zbieranie danych przedstaw,
jakie dane powinny być zbierane i jak będą z nimi pracować, jakie narzędzia będą
wykorzystywane (arkusze oceny, karty użytkowników, wywiady itp.). Jak już wspomniano, staraj
się zbierać dane przez już ustalone kanały (np. Poprzez działaniach projektowe masz dostęp do
innych działań, w ramach których możesz zbierać dane, które są ważne dla Ciebie i ram SIMM).



Wskaźniki/KPIs Typ danych

Kanały/
Techniki

gromadzenia
danych

Częstotliwość Kto jest
odpowiedzialny

When we
report data:

Zwiększona
wiedza

użytkownika o
20%

Wyniki
egzaminów

 

- egzaminy
wstępne,

pośrednie i
końcowe /

Wyniki
egzaminów

- na początku
procesu

edukacyjnego
(luty 2022.), w

połowie
procesu (maj

2022.) i na
końcu

(październik
2022.)

 

- pracownik A - co sześć
miesięcy

 
Dane

dotyczące ich
motywacji

- wywiady - co cztery
miesiące - pracownik B - co cztery

miesiące

Rysunek: Narzędzie do planowania zbierania danych
 

Po zebraniu wszystkich danych, które zdefiniowałeś, nadszedł czas na analizę danych i raport, który
ma pomóc w podejmowaniu decyzji. Analizujesz dane, które uzyskałeś i w zależności od tego od
powodów pomiaru podejmujesz decyzje. Zagregowane i  przeanalizowane dane poprzez raport
poinformuje opinię publiczną o wytworzonej przez Ciebie wartości, co pomoże wprowadzić zmiany
w ramach organizacji (np. w ramach czterech proponowanych kategorii – ludzie, procesy, jakość,
zrównoważony rozwój) tak, aby kolejne działania prowadzone w przyszłości były jeszcze bardziej
warte zainwestowanych w nie zasobów - pamiętaj o trzecim M w koncepcji 3M (Maksymalizacja).
To, czego chcesz się nauczyć i jak nauczysz się podejmować decyzje, zależy od powodów, dla
których rozpocząłeś pomiar oraz tego, jak zdefiniowałeś efekty i wskaźniki. Przypomnij sobie
rozdział, w którym mówiliśmy o raportowaniu.

Im częściej będziesz gromadzić i analizować dane, tym ściślej będziesz zarządzać organizacją i jej
wpływem, co pozwoli Ci na podejmowanie decyzji operacyjnych, oferując tym samym
interesariuszom możliwość regularnego monitorowania Twojego wpływu i działań. Reaguj na
potencjalne problemy i jeśli posiadasz ku temu zasoby - skorzystaj z nich.



Wdrożenie ram SIMM i raportowanie nie są zatem finalnymi działaniami i jedyną rzeczą, którą
możesz zrobić. W oparciu o pomiar ucz się, rewiduj swoje ramy SIMM, powtórnie wykonuj
pomiary i raportuj, aby w przyszłości uzyskać większą wartość w stosunku do zainwestowanych
zasobów. To niekończąca się historia, którą zaczniesz lubić i doceniać, tak samo jak
interesariusze wokół ciebie, a także społeczność, która uzna Twój wpływ.

Sygnał do działania

Skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić na różne sposoby:
1. Prześlij nam swoją opinię na temat instrukcji i narzędzia.
2. Opracuj własny ramy SIMM za pomocą instrukcji i narzędzia i podziel się nim z nami, abyśmy
mogli go przeanalizować.
3. Wdróż opracowane ramy SIMM i podziel się swoją wiedzą na temat procesu wdrażania i
wyników pomiarów.
4. Zadaj pytanie dotyczące SIMM.
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem SIMM. Udoskonalanie tej instrukcji i narzędzi
jest cenne dla nas, ale także pomocne w Twojej dalszej nauce.

Formularz/sposoby kontaktu:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów i Komisja nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.




