
IMP’ACT!
Η πυξίδα για το ταξίδι 
σας στον κοινωνικό 
αντίκτυπο

SSEds



Στο εργαλείο αυτό, θα μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες, πόρους, εμπνεύσεις για τα διάφορα θέματα που
αγγίζουμε. Όταν δείτε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να κάνετε κλικ
και θα σας μεταφέρει σε ένα αναδυόμενο παράθυρο
με ενημερωτικό περιεχόμενο.

Γειά, Hello, Ciao, Hola, Salut...
Καλώς ήρθατε στο εργαλείο που θα σας καθοδηγήσει στη δημιουργία της δικής σας αξιολόγησης του κοινωνικού 
αντίκτυπου. Βρίσκεστε στην αρχή ενός ταξιδιού για να αναλογιστείτε πανω στον κοινωνικό μετασχηματισμό που έχει ή 
επιφέρει η δράση σας Κ.Αλ.Ο. στην κοινότητα. Καθίστε και αφήστε μας να σας καθοδηγήσουμε σε αυτή τη διαδικασία!

Το IMP’ACT! είναι ένα πρακτικό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να 
αξιολογήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας σας Κ.Αλ.Ο.. 
Είναι απλό, διαδραστικό και αυτοδιαχειρίσιμο από τους χρήστες. 
Η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο στο τέλος ενός έργου αλλά είναι πολύ 
χρήσιμη καθ' όλη τη διάρκειά του. Το IMP'ACT θα χρησιμοποιηθεί και 
για την παρακολούθηση του έργου σας σε όλη του τη πορεία.

Το IMP'ACT δεν είναι γραμμικό. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε μια 
«σωστή σειρά» για να το κάνετε. Συγκεντρώνει πληροφορίες και 
εργαλεία που μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες και την
κατάστασή σας, και που μπορείτε να αναζητήσετε σε όποια σειρά
θέλετε, επιστρέφοντας και πίσω αν χρειαστεί.

Το IMP'ACT είναι ένα ζωντανό εργαλείο: δεν συμπληρώνεται μία 
φορά και για πάντα, αλλά θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να 
ενημερώνεται συνεχώς. Μη διστάσετε λοιπόν να το αφήσετε και να 
επιστρέψετε σε αυτό.

Το IMP'ACT είναι μια πόρτα: σας προτείνουμε να μπείτε και να
εργαστείτε σε αυτό ως ομάδα, με τη συμμετοχή όλων των μελών σας. 
Τα αποτελέσματα μπορούν να εμπλουτιστούν από τις διαφορετικές 
προοπτικές. Και εάν θέλετε να μάθετε και να εξερευνήσετε 
περισσότερο σε βάθος την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου 
των πρωτοβουλιών Κ.ΑΛ.Ο., μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα και 
τις μεθόδους της Εκπαιδευτικής Ενότητας (Training Module) του SSEds.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

https://view.genial.ly/61a60263789be10dd22bcc74/interactive-content-grk-1-introduction
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Τι είναι η αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου;
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Ας ξεκινήσουμε απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις:

1. Τι είναι για εσάς ο κοινωνικός αντίκτυπος;

2. Για εσάς, τι σημαίνει «αξιολογώ»;

3. Πώς συνδέονται αυτά τα δυο με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία;
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https://sseds4youth.org/tool/collectivedefinition/
https://view.genial.ly/61a6026e8389ca0d4512686b/interactive-content-grk-2-what-is-sia
https://view.genial.ly/61a60279b2876c0e0a071f9a/interactive-content-grk-3-definition-of-evaluation-measurement


2
Σχεδιασμός (πρόβλεψη του αντίκτυπου)
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A. γιατί θέλετε να μετρήσετε και να
αξιολογήσετε τον αντίκτυπο του έργου σας;

Δ. Τι είδους πόρους είστε έτοιμοι να 
διαθέσετε για την αξιολόγησή σας; (χρόνος, 
ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι)

Ε. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την 
διαδικασία αξιολόγησης;

B. ποιον ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αντίκτυπου του έργου σας;

Γ. Πότε και πόσο συχνά να αξιολογείται
ο αντίκτυπος;
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https://view.genial.ly/61a60c3c8389ca0d45126a33/interactive-content-grk-4-why-to-assess-and-measure


1) Χαρτογραφήστε και
αναλύστε τα εμπλεκόμενα μέρη?

Η χαρτογράφηση των διαφορετικών φορέων και
ατόμων που σχετίζονται με το έργο, σας επιτρέπει να

απεικονίσετε τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, το επίπεδο 
ενδιαφέροντός τους για το έργο και τον πιθανό

αντίκτυπό τους στο αποτέλεσμά του.

3) Σχεδιάστε τον δικό σας χάρτη
Πάρτε μια κενή σελίδα, λίγα χρώματα και σχεδιάστε το
χάρτη σας. Εάν χρειάζεστε καθοδήγηση, μπορείτε να

ρίξετε μια ματιά σε αυτό το youtube tutorial

2) Φτιάξτε τον ψηφιακό σας
χάρτη των εμπλεκόμενων μερών -

Τοποθετήστε τους σε έναν χάρτη, βάλτε τους σε σχέση μεταξύ τους 
και καθορίστε το είδος της σχέσης (συνεργασία, ανταγωνισμός, 
πληροφορίες κ.λπ.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο απλά
διαδικτυακά εργαλεία για να δημιουργήσετε τον χάρτη σας.

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του ψηφιακού χάρτη σας:
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https://view.genial.ly/61a60c3fb2876c0e0a07216a/interactive-content-grk-5-who-are-the-actors-involved
https://bubbl.us/
https://www.ayoa.com/mind-mapping/software/
https://www.youtube.com/watch?v=lY4cZcjdqAI


Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων για να καθοδηγήσετε τον προβληματισμό σας και να δημιουργήσετε τον χάρτη:

2. Ποιους φορείς και ποια άτομα χρειάζεστε που να
υποστηρίξουν το έργο σας;

3. Ποιους επηρεάζει άμεσα το έργο σας;

1. Ποιος είναι ο στόχος του έργου σας;

5. Σε ποιον θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο το έργο 
σας;

6. Πώς θα μπορούσε το έργο σας να επηρεάσει όλο το 
σύστημα των φορέων και ατόμων που προσδιορίζονται 
στον χάρτη;

4. Ποιους επηρεάζει έμμεσα το έργο σας;
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1. Ποιον τομέα των δραστηριοτήτων σας θέλετε να μετρήσετε;
Θα μπορούσε να είναι ένα συγκεκριμένο έργο, υπηρεσία ή προϊόν, η συνολική σας λειτουργία 
ως πρωτοβουλία Κ.Αλ.Ο. ή και τα δύο. 

ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τον αντίκτυπο. Με τον όρο μέθοδο, εννοούμε κυρίως «δείκτες», δηλαδή: κριτήρια 
ή ενδείξεις που μετρούν μια πτυχή ενός προγράμματος και δείχνουν πόσο κοντά είναι στην επιθυμητή διαδρομή και τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, δείκτες και εργαλεία για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου εκεί έξω! Επιλέξαμε μερικά από αυτά που 
θεωρούμε χρήσιμα, σύμφωνα με τις αρχές της Κ.Αλ.Ο. και που δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Εξερευνήστε τα και με βάση τις 
ανάγκες και τους στόχους αξιολόγησης σας, επιλέξτε εκείνα που είναι πιο κατάλληλα για το περιβάλλον σας. Πιθανόν να χρειαστεί να 
τα προσαρμόσετε για να αποκτήσετε τους δικούς σας δείκτες.

Τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτούμε...

2. Πώς κάνετε αυτή την επιλογή;
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*Κάντε κλικ στο κίτρινο 



11

Αφηγηματική μέθοδος:
Το "From my story to our story"
είναι μια μέθοδος που συλλέγει 

πληροφορίες και δίνει μια
πανοραμική εικόνα για το πώς

άτομα και ομάδες
έχουν βιώσει το έργο.

Οδηγός 
αξιολόγησης 
κοινωνικού 
αντίκτυπου

Μια συνθετική θεωρητική
εισαγωγή, που δημιουργήθηκε

από τις Rexel Foundation και IMprove, 
για ένα εργαστήριο σχετικά με την

Αξιολόγηση των Κοινωνικού
Αντίκτυπου. Παρουσιάζει μια
λίστα εργαλείων με δείκτες.

∆είκτες Valor’ESS
Η γαλλική πλατφόρμα VALOR’ESS 
προσφέρει μια λίστα με 43 δείκτες 

κοινωνικού αντίκτυπου που
τοποθετούνται σε 13 βασικούς
τομείς κοινωνικής αποστολής.

∆είκτες αντικτύπου στη 
βιώσιμη ανάπτυξη

Συνοψίσαμε εδώ μερικές από τις 
βασικές προσεγγίσεις για την

αξιολόγηση του αντίκτυπου και 
την ιστορία του τις τελευταίες

δεκαετίες στην Ευρώπη.

∆είκτες Κοινότητας
Ο δείκτης Κοινότητας 

(Community Index) στοχεύει να 
παρατηρήσει και να αξιολογήσ

ει τη συνάφεια και την
ποιότητα της σχέσης μεταξύ

ενός οργανισμού και της
κοινότητας αναφοράς του.

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/
https://sseds4youth.org/tool/improve-guide/
https://sseds4youth.org/tool/social-impact-indicators/
https://sseds4youth.org/tool/valoress/
https://sseds4youth.org/tool/community-index/


Γράψτε μια σύντομη περιγραφή των βασικών
σημείων που θα σας βοηθήσουν να
συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
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Στη συνέχεια, έχοντας κατά νου τη μέθοδο ή τις μεθόδους που 
έχετε επιλέξει, δημιουργήστε ένα συγκεκριμένο σχέδιο συλλογής 
δεδομένων για να ορίσετε ποιος κάνει τι και πότε.

*κάντε κλικ στο κίτρινο 

https://view.genial.ly/61a60c4275e88a0d44f01f7a/interactive-content-grk-6-sia-is-not-a-linear-process


Για να προγραμματίσετε τη συλλογή δεδομένων σας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο και να το τροποποιήσετε:

Εδώ μπορείτε να γράψετε:
• Την ημερομηνία συλλογής

• Πώς να τα συλλέξετε
• Φάσεις συλλογής

• Απαιτούμενοι ρόλοι
• Άτομα που είναι

υπεύθυνα για αυτούς
τους ρόλους

Πριν συμπληρώσετε αυτή
τη στήλη, μπορείτε να

διαβάσετε τις
"συμβουλές για τη

συλλογή δεδομένων",
σε αυτή τη σελίδα

Ή πόσο συχνά,
εάν είναι σχετικό

Υλικά, κεφάλαια,
υποδομές κ.λπ

• Ποιοι εσωτερικοί ή
εξωτερικοί παράγοντες

ενδέχεται να εμποδίσουν
τη διαδικασία συλλογής;
• Τι δυσκολίες θα μπορο
ύσατε να συναντήσετε;

∆ράση

1

2

3

Ποιος Πηγές Μέχρι πότε Πόροι 
Πιθανές

προκλήσεις
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https://view.genial.ly/61a6105d8389ca0d45126ad4/interactive-content-grk-7-tips-and-tricks-to-collect-data


3

Μέτρηση – Ανάλυση αποτελεσμάτων
Συγχαρητήρια...

14

Έχετε συλλέξει τα δεδομένα και έχετε λάβει πληροφορίες σχετικά με τον
αναμενόμενο αντίκτυπό σας. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. 
Ανάλογα με τον αρχικό στόχο της διαδικασίας αξιολόγησης του 
κοινωνικού  αντίκτυπου, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε ως ομάδα μία ή 
περισσότερες διαστάσεις της ανάλυσης SWOT – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats (που θα γίνει σε ομάδα ή με άλλους συναδέλφους, 
υπεύθυνους και μέλη της οργάνωσής σας) που θα βρείτε παρακάτω.

https://view.genial.ly/61a61062789be10dd22bceca/interactive-content-grk-8-competences
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∆υνατά σημεία

Ευκαιρίες

Αδυναμίες

Απειλές

Τι κάνετε καλά;
Ποιες είναι οι βασικές σας

δεξιότητες;
Τι σας διαφοροποιεί από

τους ανταγωνιστές;
Γιατί οι πελάτες

αγοράζουν από εσάς;

Ποιοι είναι οι στόχοι σας?
Ποιες αλλαγές/τάσεις

προσφέρουν νέες ευκαιρίες;
Ποιες νέες ή αναδυόμενες

τάσεις μπορείτε να
εκμεταλλευτείτε;
Πώς μπορείτε να
καινοτομήσετε το

επιχειρηματικό σας μοντέλο 
για να ανταποκριθείτε στις 

αλλαγές στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον;

Πού χρειάζεται να βελτιωθείτε;
Ποιοι πόροι σας λείπουν;
Πού είναι το κόστος σας

υψηλότερο από τους
ανταγωνιστές;

Ποιο είναι το πιο αδύνατο
σημείο σας σε σχέση

με τους πελάτες;

Τι εμπόδια αντιμετωπίζετε;
Ποιες είναι οι αρνητικές τάσεις πο

υ παρουσιάζουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο;

Ποιες αλλαγές εκθέτουν
τις αδυναμίες σας;

Τι κάνουν οι ανταγωνιστές
που βλάπτει τη θέση σας;

Ποιοι παράγοντες θα
μπορούσαν να επηρεάσουν
τον τρόπο με τον οποίο οι 

πελάτες αγοράζουν ή
χρησιμοποιούν τα

προϊόντα/υπηρεσίες σας;



B - ∆ιδάγματα που 
αποκτήθηκαν για τη 

δραστηριότητα/το έργο/το 
συνεταιρισμό σας μέσω της 

διαδικασίας αξιολόγησης 
κοινωνικού αντίκτυπου

Τι θα μπορούσατε/θα έπρεπε να αρχίσετε να κάνετε;

Τι πρέπει να σταματήσετε να κάνετε;

Τι να βελτιώσετε στο μέλλον;
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προκύψει! Εάν είστε μια ομάδα ατόμων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα 
Αφηγηματική αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου* από την εργαλειοθήκη του SSEds.

*Κάντε κλικ στο κίτρινο 

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/


Τώρα που έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας...

4
Τι ακολουθεί?
ήρθε η ώρα να κάνετε κάτι με αυτά. Ανάλογα με τους αρχικούς 
λόγους για τους οποίους μπήκατε σε αυτήν τη διαδικασία, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα για να:

• Ενημερώσετε τους εμπλεκόμενους φορείς για τα επιτεύγματά σας και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίσατε
• Σχεδιάσετε την επόμενη δραστηριότητα ή υπηρεσία σας
• Βελτιώσετε τις τρέχουσες υπηρεσίες σας

Εάν έχετε πολλαπλά αποτελέσματα, ίσως είναι συνετό να τα ιεραρχήσετε σε αυτό το σημείο, με βάση την αποστολή και τις αξίες της 
πρωτοβουλίας σας, τη Θεωρία της Αλλαγής ή τα στρατηγικά σας σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για να 
δημιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης.
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https://view.genial.ly/61a6106d4e74610dd9fe04a2/interactive-content-grk-9-your-roadmap


σκεφτείτε:
• Τι να τροποποιήσετε στις 
τρέχουσες υπηρεσίες και 

πρακτικές σας
• Τι να ξεκινήσετε να κάνετε

• Τι να σταματήσετε
να κάνετε

Διευκρινίστε πότε θα
ξεκινήσει και/ή θα

ολοκληρωθεί
η διαδικασία

Ποιος θα είναι
υπεύθυνος για την

εφαρμογή της αλλαγής;

Ποιους θα χρειαστείτε 
για να κάνετε αυτές

τις αλλαγές; 
Ποιους πρέπει
να εμπλέξετε;

Υλικά, κεφάλαια,
υποδομές κ.λπ

• Πώς θα παρακολουθήσετε 
την επόμενη

φάση υλοποίησης; 
• Πότε θα κάνετε μια άλλη 
διαδικασία αξιολόγησης 
κοινωνικού αντίκτυπου;

Τι Μέχρι πότε Ποιος Με ποιους Πόροι ∆ιαδικασία 
παρακολούθησης

1

2

3
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Μπράβο!
Τώρα δεν έχετε μόνο αξιολογήσει την πρωτοβουλία, την υπηρεσία ή το έργο σας, αλλά 

έχετε επίσης προγραμματίσει και πώς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία ήταν ενδυναμωτική, σας ενέπνευσε και 

ήταν χρήσιμη για όλη την ομάδα.

Ίσως να μην εξελίχθηκαν όλα ομαλά και τα πράγματα να μην πήγαν ακριβώς όπως 
αναμενόταν. Θα θέλαμε να μας το πείτε!

Εάν έχετε σχόλια η ανατροφοδότηση σχετικά με αυτήν την εμπειρία και προτάσεις για 
τη βελτίωση του IMP'ACT, επικοινωνήστε μαζί μας στο ssedsproject@gmail.com
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