
Selvvurderingsverktøy



SIM4CSOs "Self-Assessment Tool" kan brukes til å hjelpe organisasjoner med
å forstå deres posisjon i forhold til prosessen for måling av sosial effekt som
beskrevet i dette prosjektet/metodikken.
Etter det, vennligst besøk den metodologiske håndboken for videre lesing og
Οnline-plattformen også.

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


YES / We have
developed it

NO / We
never thought

of it

NOT SURE / We
are thinking of

  starting working
on it, we are
working on it

Further reading in
Chapter of the

  Methodological
Manual 

Vi vet hvorfor vi ønsker å måle sosial effekt / hva er vår motivasjon for hvorfor vi ønsker å måle 1

Vi vet omtrent hvor mye tid vi kan bruke til måling av sosial effekt og hvem som har ansvaret for
det 1

Vi har definert vår(e) problemformulering(er) / det er tydelig hvilke(t) problem(r) vi prøver å løse og
hvem som har problemet 2

Bidrar våre aktiviteter som vi utfører til å løse det definerte problemet 2

Vi har utviklet problemtreet 2

Vi har identifisert kartet over nøkkelinteressenter 3

Vi kjenner de spesifikke interessentenes problemer og behov knyttet til det definerte problemet
som vi ønsker å løse 3

Våre aktiviteter og resultater/produkter som er et resultat av dem, bidrar målbart til å løse
problemet

4

Vi har klart definert hva som er resultatene av aktivitetene våre - positiv verdi og endring som vi
ønsker å skape (eller negative som vi ønsker å redusere) 5
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YES / We have
developed it

NO / We
never thought

of it

NOT SURE / We
are thinking of

  starting working
on it, we are
working on it

Further reading in
Chapter of the

  Methodological
Manual 

Vi vet hvordan vi vil måle disse resultatene - vi har satt klare, målbare indikatorer og vi vet hvordan
vi vil bevise dem 5

Våre aktiviteter og resultater/produkter skaper endringer også hos oss og andre
nøkkelinteressenter, og ikke bare hos direkte brukere 5

Vi vet hvem andre som bidrar (hvis de bidrar) til løsningen på problemet 5

Vi rapporterer til våre interessenter 6

Vi lærte noe fra måleprosessen (eller danner SIMM-rammeutviklingsprosessen) 6

Basert på det vi har lært, endrer vi noe i vår organisasjon, tilnærming og aktiviteter 6
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EU-kommisjonens støtte til
produksjonen av denne publikasjonen

utgjør ikke en godkjenning av innholdet,
som kun gjenspeiler synspunktene til
forfatterne, og kommisjonen kan ikke

holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres
av informasjonen i den.


