
Narzędzie do samodzielnej
oceny 



SIM4CSOs "Self-Assessment Tool" można wykorzystać, aby pomóc
organizacjom w zrozumieniu ich pozycji w odniesieniu do procesu pomiaru
wpływu społecznego opisanego w tym projekcie/metodologii.
Następnie należy odwiedzić Podręcznik Metodologiczny w celu dalszej
lektury, a także Platformę Οnline.

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


NIE / Nigdy o
tym nie

myśleliśmy 

TAK /
Opracowaliśmy

to 

"NIE / Myślimy o
rozpoczęciu pracy

nad nim,
pracujemy nad

nim" 

"Dalsza lektura w
rozdziale

podręcznika
metodycznego "

Wiemy, dlaczego chcemy mierzyć wpływ społeczny / jaka jest nasza motywacja, dlaczego chcemy
mierzyć 1

Wiemy mniej więcej, ile czasu możemy poświęcić na pomiar wpływu społecznego i kto jest za to
odpowiedzialny 1

Zdefiniowaliśmy nasz problem (problemy) / jest jasne, jaki problem (problemy) próbujemy
rozwiązać i kto ma ten problem 2

Czy nasze działania, które prowadzimy, przyczyniają się do rozwiązania zdefiniowanego problemu 2

Stworzyliśmy drzewo problemów 2

Zidentyfikowaliśmy mapę naszych kluczowych interesariuszy 3

Znamy konkretne problemy i potrzeby interesariuszy związane ze zdefiniowanym problemem,
który chcemy rozwiązać 3

Nasze działania i wynikające z nich produkty/usługi w wymierny sposób przyczyniają się do
rozwiązania problemu

4

Mamy jasno określone rezultaty naszych działań - pozytywną wartość i zmianę, którą chcemy
stworzyć (lub negatywną, którą chcemy ograniczyć) 5
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NIE / Nigdy o
tym nie

myśleliśmy 
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Wiemy, jak zmierzymy te rezultaty - ustaliliśmy jasne, mierzalne wskaźniki i wiemy, jak je
udowodnimy. 5

Nasze działania i produkty/usługi tworzą zmiany w nas i innych kluczowych interesariuszach, a nie
tylko w bezpośrednich użytkownikach 5

Wiemy, kto jeszcze przyczynia się (jeśli się przyczynia) do rozwiązania problemu 5

Składamy raporty naszym interesariuszom 6

Nauczyliśmy się czegoś z procesu pomiaru (lub z procesu tworzenia ram SIMM) 6

Na podstawie tego, czego się nauczyliśmy, zmieniamy coś w naszej organizacji, podejściu i
działaniach 6
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla
powstania tej publikacji nie oznacza

poparcia dla jej treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej

zawartych.


