
Εργαλείο αυτοαξιολόγησης 



Το "εργαλείο αυτοαξιολόγησης" του SIM4CSOs μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανοήσουν τη θέση τους σε σχέση
με τη διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, όπως περιγράφεται
στο παρόν έργο/μεθοδολογία.
Στη συνέχεια, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Μεθοδολογικό Εγχειρίδιο για
περαιτέρω ανάγνωση και την Οnline Πλατφόρμα επίσης.

https://measuringimpact.eu/resources/methodological-manual/
https://measuringimpact.eu/moodle/login/index.php


ΝΑΙ / Το έχουμε
αναπτύξει 

ΟΧΙ / Δεν το
σκεφτήκαμε

ποτέ 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΙΓΟΥΡΟΙ /

Σκεφτόμαστε να
αρχίσουμε να το

επεξεργαζόμαστε, το
επεξεργαζόμαστε 

Περαιτέρω
ανάγνωση στο
κεφάλαιο του

μεθοδολογικού
εγχειριδίου 

Ξέρουμε γιατί θέλουμε να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο / ποιο είναι το κίνητρό μας
γιατί θέλουμε να μετρήσουμε 1

νωρίζουμε περίπου πόσο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε στη μέτρηση του κοινωνικού
αντίκτυπου και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό 1

Έχουμε καθορίσει τη δήλωση/τις δηλώσεις του/των προβλήματός/των μας / είναι σαφές
ποιο/α πρόβλημα/τα προσπαθούμε να λύσουμε και ποιος/ποιοι έχουν το πρόβλημα 2

Συμβάλλουν οι δραστηριότητές μας που πραγματοποιούμε στην επίλυση του
καθορισμένου προβλήματος 2

Έχουμε αναπτύξει το δέντρο του προβλήματος 2

Έχουμε προσδιορίσει τον χάρτη των βασικών ενδιαφερόμενων μερών μας 3

Γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών που
σχετίζονται με το καθορισμένο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε 3

Οι δραστηριότητές μας και οι εκροές/προϊόντα που προκύπτουν από αυτές συμβάλλουν
μετρήσιμα στην επίλυση του προβλήματος 4
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ΝΑΙ / Το έχουμε
αναπτύξει 

ΟΧΙ / Δεν το
σκεφτήκαμε

ποτέ 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΙΓΟΥΡΟΙ /

Σκεφτόμαστε να
αρχίσουμε να το

επεξεργαζόμαστε,
το

επεξεργαζόμαστε 

Περαιτέρω
ανάγνωση στο
κεφάλαιο του

μεθοδολογικού
εγχειριδίου 

Έχουμε καθορίσει με σαφήνεια ποια είναι τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας -
θετική αξία και αλλαγή που θέλουμε να δημιουργήσουμε (ή αρνητική που θέλουμε να
μειώσουμε)

5

Γνωρίζουμε πώς θα μετρήσουμε αυτά τα αποτελέσματα - έχουμε ορίσει σαφείς,
μετρήσιμους δείκτες και γνωρίζουμε πώς θα τους αποδείξουμε 5

Οι δραστηριότητές μας και οι εκροές/προϊόντα μας δημιουργούν αλλαγές και σε εμάς και
σε άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους και όχι μόνο στους άμεσους χρήστες 5

Γνωρίζουμε ποιος άλλος συμβάλλει (αν συμβάλλει) στη λύση του προβλήματος 5

Αναφέρουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς μας 6

Μάθαμε κάτι από τη διαδικασία μέτρησης (ή από τη διαδικασία ανάπτυξης του πλαισίου
SIMM) 6

Με βάση αυτό που μάθαμε, αλλάζουμε κάτι στην οργάνωση, την προσέγγιση και τις
δραστηριότητές μας 6
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