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Giriş
Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar (Kobi’ler) için Sosyal Etki Yönetimi Araç Seti, Bosch Mezunlar Ağı/Uluslararası Mezunlar Merkezi Sivil Toplum Kümesi’ndeki tartışmalardan doğan ve böylece MitOst rehberliğinin yanı sıra desteklerini de alan kısa bir pilot projenin
sonucudur.
Bu araç seti, büyümeyi, bağlamlarında anlamlı bir rol oynamayı ve öğrenme ve iyileştirme için bir organizasyon kültürü geliştirmeyi hedefleyen kuruluşlar için tasarlanmıştır.
Kobi’lerin sosyal etki yönetimine hazırlanmalarına, tasarlamalarına ve uygulamalarına
yardımcı olabilecek bir dizi aracı yapılandırılmış bir şekilde gözden geçirdik ve bir araya
getirdik.
Bu aynı zamanda Kobi’lerin durumuyla ilgili yaptığımız bir açıklamadır. Mesajımız iki
yönlüdür: Kobi’lerin var olmasını ve devam etmesini sağlayan veya engelleyen sektörün
sürdürülebilirliği ve Kobi’lerin kapasitesine uygun bağış uygulamaları da dahil olmak
üzere yerel bağlamların donör anlayışının önemi ile ilgilidir.
Kobi’ler Avrupa sivil toplumunun en savunmasız kuruluşları arasındadır, özellikle yeni
Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri’nde olduğu gibi bazı güney Avrupa ülkelerinde de. Oluşturma, devam etme ve geliştirme yetenekleri, yasal çevre, sosyal algı, üyelerinin becerileri,
özel ve kamu finansmanına erişimden doğrudan etkilenir. Bazı yeni AB Üye Devletleri’nde
sivil toplum alanı giderek daralıyor, kuruluşlar zorlanıyor veya çeşitli baskılar yaşıyor.
Aynı zamanda, Kobi’lerin büyümesi bazen finansman kuruluşlarıyla olan ilişkileri ile
sınırlıdır. Çoğu zaman, bağış prosedürleri, hibe sahiplerinin kapasitesini aşan süreçleri
empoze eder.
Bu unsurlar göz önünde bulundurularak, Kobi’lerin çalışmalarını, ilerlemelerini ve etkilerini gösterme becerisi gerekli hale gelir. Eğer, ve sadece, Kobi’ler getirdikleri katma değeri
gösterebilirlerse, büyük olasılıkla toplumları tarafından desteklenecek ve savunulabilirler.
Ayrıca, sadece Kobi’ler kapasite düzeylerini anlamak, onlar destekleyici bir şekilde fon ile
meşgul olabilir, yerine büyümelerini engelleyen.
Bu unsurlar göz önünde bulundurularak, Kobi’lerin çalışmalarını, ilerlemelerini ve etkilerini gösterme becerisi gerekli hale gelir. Eğer, ve sadece, Kobi’ler getirdikleri katma değeri
gösterebilirlerse, büyük olasılıkla toplumları tarafından desteklenecek ve savunulabilirler.
Ayrıca, sadece Kobi’ler kapasite düzeylerini anlamak, onlar destekleyici bir şekilde fon ile
meşgul olabilir, yerine büyümelerini engelleyen.
Bu araç setinin amacı, Kobi’lerin etki yönetimi hedeflerini belirleyerek ve gerçekleştirerek
bu zorlukların üstesinden gelmelerini desteklemektir. Bunun, projenin yaşam döngüsü
boyunca başlangıç ve tasarımdan değerlendirme ve kapanışa kadar bir etki zihniyeti
yerleştirerek yapabilebileceğine inanıyoruz.
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Sosyal etki yönetimi: neden ihtiyacınız var?
Sosyal etki, belirli bir proje, program veya politikanın sonucu olarak bir nüfusun refahındaki orta veya uzun vadeli değişimdir. Olumlu veya olumsuz, amaçlanan veya istenmeyen
olabilir. Sosyal Etki Yönetimi (SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ), projelerin ve kuruluşların çalıştıkları
toplumlarda refahı artırma kapasitelerini sürekli olarak kanıtlamalarına ve geliştirmelerine olanak tanıyan bir çerçevedir.
Kobi’lerin neden SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ’e ihtiyacı var? Ne zaman bir KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKLİ KURULUŞLAR için yararlı olur? Kobi’ler için hangi araçlar uygundur?
Bir Kobi’ler, şeffaflık kazanımlar ve bir strateji tasarlamak için, yönetim öğrenme, verimlilik
veya daha iyi performans için SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ araçlar ve prosedürler ihtiyacı olduğunu belirtebilir. Her şeyden önce, organizasyonun sürdürülebilirliği ve hizmet edenlere
ve topluma daha iyi hizmet sunabilmesi için buna ihtiyaçları var.
Etki değerlendirmesinin ortak bir anlayışına zemin hazırladıktan ve bu araç setine daha
derinden dalmadan önce şu varsayımları göz önünde bulundurun:
- SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ zaman gerektirir ve bir kuruluşun SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ ile
ilgili araçları kullanmanın mümkün olduğundan emin olmak için zaman kaynaklarını
dikkatle değerlendirmesi gerekir;
- SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ, herhangi bir SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ aracını uygulamak için
birkaç saatlik çalışma gerektiğinden, gönüllü veya ücretli personel gerektirir;
- SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ, bir adım daha ileri gitmek, bir organizasyonun faaliyetlerini nasıl
sağladığını öğrenmek ve performansını değiştirebilmek için istekli olmayı gerektirir; Ve
- SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ, bir kuruluşun eyleminin veya stratejisinin olumsuz kıSosyal
etki yönetimilarını da kabul etmeyi ima ettiği için, bir kuruluşun hem kendisini hem de
seçmenlerini sorgulama yeteneğini gerektirir.
Bir Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar’ın durumları için en iyi SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ yönetim araçlarını ararken nelere ihtiyacı olduğunu da düşünün - küçük bir iç tanı, uzak bir
gün veya özel bir toplantı için zaman ve alan bulmak için ilk adımları geçmek için yararlı
olacaktır. Bir kolaylaştırıcıyı davet etmek, şu şekilde bir dış görünüme sahip olmaya
yardımcı olabilir:
1. Organizasyonun olduğu yerde,
2. Kaynaklar (insan ve malzeme) haritalama,
3. Strateji haritalama,
4. Gelecek vizyonları.
Bu araç seti 5 adımdan oluşur - bölüm 1’den 5’e kadar etki yönetimi döngüsünün 5 aşamasını araştırıyoruz: sosyal/toplumsal zorlukların belirlenmesi, varlıkların ve ihtiyaçların
haritalanması, amaç ve stratejilerin belirlenmesi, izleme ve değerlendirme. Tüm bunlar,
Kobi’lerin bakış açısıgöz önünde bulundurulan şekilde özetlenmiştir.
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1.1. Sorunun alanını
ve kapsamını tespit
etmek

2.1 Kurumsal kapasite değerlendirmesi

3.1 Etki hedeflerini
tespit etmek

4.1 SI sonuçlarını
ölçmek

5.1 Değerlendirme,
çıktı, sonuç, etki

2.2 Yararlanıcıların ya
da diğer paydaşların
değerlendirilmesi

3.2 İzleme değerlendirme, hesap verilebilirlik ve öğrenme
sistemi planları
tasarımı

4.2 Etkinin doğrulanması ve değer
biçilmesi

5.2 Raporlama ve
iletişim

3.3 Sürekliliği
planlamak

4.3 İzleme
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Adım 1.
Kapsamlı Toplumsal Sorunun
Tanımlanması
Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar (Kobi’ler), uygulamanın karmaşıklığı genellikle kapasite
düzeylerinden daha ağır bastığı ndan, faaliyetlerini yürütürken önemli baskılarla karşılaşır. Bu da Kobi’leri savunmasız hale getirir, çünkü küçük engeller bile bazen dağılmasına
yol açabilir. Bu nedenle KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KURULUŞLAR bağlamlarının liderleri
tarafından iyi anlaşılması ve yönetilmesi gerekir (ücretli personel veya gönüllüler olsun).
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KURULUŞLAR liderlerinin girişimlerinin bağlamını yeterince
iyi kavrama ve baskılarla karşı karşıya kaldığında yeterli kararlar alma becerisi, çalışma
alanlarına öncelik vermeye ve ilerlemelerini takip etmeye bağlıdır. Kobi’ler, ilgili tüm
yönetim süreçlerini karşılamak için gereken tüm insani, maddi ve mali kaynaklara asla
sahip olmayacaktır. Bu nedenle, organizasyonu başarılı bir şekilde yönetmek ve üstlenilen
faaliyetleri uygulamak için en alakalı süreçlere öncelik vermek önemlidir.
Ayrıca, bir kuruluşun nasıl çalıştığını ve uygulanan etkinliklerin ne oluşturduğunu anlamak, bilinçli kararlar almak için anahtardır. Kuruluşun nasıl çalıştığı ve ne yaptığı hakkında
veri izleme ve toplama yeteneğine sahip olmak, iyi kararlar almak için temel teşkil eder.
Etki yönetimi burada devreye giriyor. Çok basit formlardan organizasyona tam entegre
olan karmaşık süreçlere kadar, bu alan sürekli, kalibre edilmiş ve etkili büyüme için
anahtardır.
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Etki yönetimi, çalıştıkları kuruluşlar tam bir etki değerlendirme sürecinin uygulanması
için gerekli kapasite düzeyinde olmasalar bile KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KURULUŞLAR
liderlerinin gündeminde olmalıdır. Böyle bir süreç oluşturmak için, Kobi’lerin çalışmaları
ve sonuçları hakkında sadece veri toplayarak önceden hazırlanmaları gerekir. Bu araç
setinde daha fazla sunabileceğimiz araçlar, organizasyonları hem yenilikçi hem de daha
gelişmiş kapasite düzeylerinde desteklemek içindir.
1.1. Sorunun bölge ve kapsamını tanımlama (rasyonellik)
Toplumsal etki toplumsal sorunlar alanında da kalmaktadır. Bu nedenle, SOSYAL ETKİ
YÖNETİMİ mimarinizi toplumsal bir soruna zeminize etmek çok önemlidir.
Bu geniş sorun müdahalemizin “neden”ini belirler - bağlam, kapsam ve alaka sağlar. Aynı
zamanda bir değişim diyagramı bir teori üst tabaka çerçeveleme olacak - amaç katmanı
- ya da vizyon deyimi. Toplumsal sorunlara örnek olarak yaşlanma, göç, işsizlik ve ırkçılık
verilebilir. Genç işsizliği veya Roman nüfusuna yönelik ırkçılık gibi belli bir grubu etkileyen
bir sorunu çerçevelemek yararlı olabilir.
Bu erken adımı atmak özel bir araç gerektirmez; bu sadece, kuruluşumuzun veya projemizin dahil etmeyi planladığı tüm paydaşlar için ilgili bir sorun veya sorun olarak yerleşmek
için güvenilir verilerin toplanması ve sunulmasıdır.
Sosyal etki belirli bir nüfus veya toplumda -yerel, ulusal, uluslararası- iyi olmakla ilgili
olduğundan, toplumsal meselemizin kabul edilen yaşam kalitesi çerçeveleri veya standartları içinde ayarlanmalıdır. OECD daha iyi hayat Index aşağıdaki boyutları kullanır:
Toplumsal Katılım, Toplum, Eğitim, Çevre, İşler, Gelir, Konut, Sağlık, Yaşam Memnuniyeti,
Güvenlik ve İş-Yaşam Dengesi.
Sorunumuzu bu alanlardan biri veya birkaçı içinde çerçevelemek, müdahalemizin sosyal
sonuçlarını ve etkilerini izlemek ve değerlendirmek için geniş kapsamlı bir dizi yaygın
kabul görmüş tedbir -göstergeler- sağlar.

1

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Adım 2.
Varlıkların ve İhtiyaçların
Haritalanması
Operasyonel kaygılara dalmadan önce bir analitik adım daha atmalıyız: sadece tanımlanan toplumsal sorundan etkilenen nüfustaki belirli ihtiyaçların haritalanması değil, aynı
zamanda mevcut varlık veya kaynakların (kuruluşumuzda ve bölgede - hedef popülasyonun kendisi de dahil olmak üzere).
Hem ihtiyaçların hem de varlıkların haritasını çıkarmak neden önemlidir? Varlıkların hisse senedi almak daha akıllı planlama ve verimli uygulama sağlar: hedef belirleme daha
gerçekçi ve hassas olacak (böylece daha yüksek etkinlik potansiyeli ile); uygulama, beklenen sonuçları üretmek için kesinlikle gerekli kaynakları kullanacak ve bu kaynakların
bazıları nın hiçbir veya daha düşük maliyetle kullanılabileceğine göre işletme maliyetlerini büyük olasılıkla azaltacaktır.
Mevcut varlıkları göz önünde bulundurmanın bir diğer önemli sonucu da perspektifteki
bir değişimdir: etki yönetimi, hem sorunları hem de çözümleri, ihtiyaçları ve varlıkları
ele almak için mümkün olan en kısa sürede başlarsak, bu pozitivist bakış açısının daha
iyi çalışacağını kanıtlama ya da iyileştirmeye yönelik her türlü yaklaşımı memnuniyetle
karşılamaktadır.
Sonuç olarak çözüm tabanlı araçları savunuyoruz: sorunlu ağaçlar çözüm ağaçlarına dönüştürülmelidir; değişim türleri teorisi, değişime yönelik nedensellik yollarına odaklandıkları için tercih edilir: faaliyetlerimizin bir sonucu olarak zaman içinde ortaya çıkması
beklenen sonuçlar zincirleri ve nihayetinde etkiler.
Son olarak politik bir ima var. Hedef nüfusa ait varlıkları (örn. onların bilgisi) haritalarve
nihayetinde harekete geçirerek, etki yönetimi döngümüzde bu paydaşları harekete geçirip güçlendiriyor olursunuz. Sosyal sorundan etkilenen nüfus bile potansiyel bir varlık
kaynağı ve değişim aracısı olarak düşünülebilir - sadece pasif ve haklarından mahrum
edilmiş bir paydaş olarak değil.

2

In this and other steps impact management is strongly aligned with results based management (RBM).
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2.1 Organizasyonel kapasite değerlendirmesi
Öncelikle kuruluşumuzun kapasitesi ne olursa olsun, kendi varlıklarımızla ilgili bir fikrimiz yoksa, hedef nüfus veya düzenleyici kurumlar gibi paydaşların haritalamada pek bir
yararı yoktur.
Organizasyonel kapasite oluşturma, sonuç ve etki üretmek için bir kuruluşun etkinliğini
ve etkinliğini geliştiren bir süreçtir. Bir kuruluşun kapasite düzeyi, etki yaratma konusunda hırsının sınırlarını tanımlar.
Örgütsel bir değerlendirme yi uygulamak için, organizasyonu karmaşık bir ekosistem
olarak görmek önemlidir - ki bu ekosistem, her bir işbirlikçinin kapasite düzeyiyle etkileşime girmektedir - ve bu kaynakların nasıl yeni sonuçlar üretebileceğini anlamak öğrenme fırsatları ve sonuçları.
Bu süreç - temsili sayıda paydaş içermesi koşuluyla - kuruluşun iyileştirme ihtiyaçlarının
belirlenmesine ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesine olanak sağlar.
Strateji gibi kapasite alanlarından bahsediyoruz; İlişki; Operasyonlar ve Adaptasyon. Kuruluşunuzun kapasite değerlendirmesini 4 adımda yapılandırmanızı öneririz:
1. Keşif - organizasyonun ve bağlamının ilk profilini oluşturmak için mülakat ve dokümantasyon incelemesini kullanmak.
2. Kendi kendine teşhis - personele ve/veya gönüllülere organizasyonun kritik kapasitelerini değerlendirmek üzere yapılandırılmış bir anket uygulayarak.
3. Tartışma - iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde 1 ve 2 adımlarında toplanan verilerin
analiz edilmesi (odak grubu yöntemi önerilir).
4. Teklif - kapasite geliştirme için ana sonuçlar ve öneriler içeren bir belge.
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Kuruluşumuzun kapasite değerlendirmesi için bir araç örneği:

Araç
OCAT - McKinsey&Company
Açıklama
Temel alanlarda örgütsel kapasiteyi değerlendiren anket: Hedefler, Strateji,
Finansman, Liderlik, Personel ve Gönüllüler, Değerler, Öğrenme ve İnovasyon,
Pazarlama ve İletişim, Süreçleri Yönetme, Organizasyon, Altyapı ve Teknoloji,
Savunuculuk
Hazırlık Kontrol Listesi
Tüzükler, organizasyonel ve operasyonel kurallar ve organogramlar mevcut
Tespit edilen çalışanlar ve/veya gönüllüler
Link
https://measureresults.issuelab.org/resources/27379/27379.pdf

2.2 Paydaş değerlendirmesi
Paydaş değerlendirmesi sayesinde paydaşlarınız veya lehdarlarınızın kimler olduğunu,
onlarla iletişim kurmak için en iyi kanalların neler olduğunu ve ilgili sorunlardan nasıl etkilendiklerini belirleyebilirsiniz. Projenize kimlerin katkıda bulunacağını, motivasyonlarının ne olduğunu ve ne seviyede bağlılık kabul ettiğinizi göreceksiniz. Ayrıca, projenizin
sürecini etkinleştirebilecek veya engelleyebilir ana karar vericilerin kimler olduğunu ve
çalışma alanında rakiplerinizin kim olduğunu da öğrenebilirsiniz.
Herhangi bir projeyi planlarken ve karşılaştığımız sorunu veya zorluğu tanımladıktan sonra,
sorundan kimin etkilendiğini de tanımlamamız gerekir: kimin için tasarlanmış bir çözüm olduğunu. Bir projenin paydaşları, söz konusu projeden etkilenen herhangi bir kişi, grup kişi,
kuruluş veya etkiniz üzerinde etkisi olan herhangi bir aracı olabilir. Paydaş değerlendirmesi,
ilgili aracıları, katılım düzeylerini ve proje üzerindeki etkilerini ve hatta organizasyon üzerindeki etkilerini belirlemek için projenin hazırlık aşamasında geliştirilen bir süreçtir.
Paydaşları değerlendirerek onları ve rollerini, eylemlerimizden nasıl etkilendiklerini ve projemiz/kuruluşumuz üzerinde ne gibi olumsuz veya olumlu etkileri olabileceğini tanımlamamız gerekir: planlanan faaliyetleri etkinleştirmek veya engellemek. Ayrıca, projemizin hedef
kitlesi olan, ortak olabileceğimiz veya ağ kurabileceğimiz, karar alma konusunda söz sahibi
olabilecek, yaklaşımımıza yatırım yapabilecek hedef kitlesini de göz önünde bulundurmalıyız.
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Etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve ölçebilmek için projemizin veya organizasyonumuzun paydaşları hakkında kesin sayılar toplamamız gerekir.
Paydaş gruplarının her birinin hangi kategoriye ait olduklarını tanımlaması tavsiye edilir; sayıları; konuya nasıl bağlı olduklarını; sosyal durumlarının ne olduğu; projeye nasıl katkıda bulunabilecekleri; projeden nasıl yararlanabilecekleri; onlarla nasıl iletişim kuracak.
Değerlendirme aşağıdaki adımlardan sonra yapılabilir:
1. Paydaşların (yararlanıcılar ve diğer paydaşların) farklı kriterlere göre belirlenmesi,
2. Bu kişiler, gruplar, örgütler,
3. Paydaşların rollerinin, ihtiyaçlarının, risklerinin, gücünün vb. belirlenmesi,
4. Girişiminize katılımlarının planlanması (iletişim kanalları ve katılım düzeyi),
5. Paydaşlara bağlı sonuçların ve etkilerin seçilmesi ve bunların göstergeler yoluyla ölçülmesi.
Son olarak, kuruluşun paydaşlar ve çözümün kendisi üzerinde geniş ve uluslararası bir bakış
açısı teşvik etmesini öneririz - zaten mevcut en iyi uygulamalar projenin planlanmasına, uygulanmasına ve ölçülmelerine yardımcı olabileceğinden.
Yararlanıcılar veya diğer paydaşların değerlendirmesi için bir araç örneği:

Araç
Etki Yönetimi İlkeleri
Açıklama
5 adımlık etki-ölçüm sürecinin ikinci adımı olarak, paydaşları EVPA’nın bu
araçlarıyla analiz etmek, projemizdeki farklı paydaşları ve bunların farklı
rollerini anlamamızı sağlar.
Hazırlık Kontrol Listesi
Yararlanıcılarınıza (kanallara) nasıl ulaşacağınıza ilişkin araştırmalar
Paydaşlarınızla ilişkileri güçlendirmek
Ulaşılması gereken ortak ağlar
Link
ht tps: //evpa.eu.com/uploads/publications/Impac t _ Management _
Principles_2019.pdf
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Adım 3.
Amaç ve Stratejiler Belirleme
Hedef ve stratejiler belirleyerek, proje hedeflerinin organizasyon misyonunuza ve stratejinize uygun olup olmadığını doğrulayabilirsiniz; sorunun üstesinden gelmek için çözüm ne değildir. Etkinliklerle ilgili çıktılarınızın, ulaşmak istediğiniz sonuçların neler olduğunu ve elde etmek istediğiniz etkiyi net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca, projenizin
hedefi (kişiler, çevre, vb.) üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini de keşfedebilirsiniz. Bu şekilde, etkinizi nasıl ölçmeyi planladığınızı ve etkinizi ölçme kapasiteniz olup
olmadığını öğreneceksiniz.
Çözmek istediğimiz zorluk hakkında net bir tablo yakaladıktan ve varlıklarımızı, ihtiyaçlarımızı, organizasyon kapasitemizi ve sorundan etkilenen paydaşları haritalandırdığımızda veya çözümün tasarlanmasında etkili olduktan sonra, kendimize şunu sormalıyız: ne
elde etmek istiyorum? Amacım nedir?
Bunu yaparken, birbirini izleyen aşamalar vardır. Bu aşama için listelenen araçlar, bu
adımları atmamıza ve karşılamak istediğimiz uçları ayırt etmemize yardımcı olur: sonuçlar, çıktılar, sonuçlar ve projenin etkileri.
Faaliyetlerimizden amaçlanan etkiye ulaşmak için tek bir yol yoktur, ancak Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) tarafından geliştirilen “sonuç zinciri” hakkında bilgi edinmek yararlı olabilir hedeflerimize ulaşmaya yol
açan adımları anlamak.
Sonuç için OECD tanımı aşağıdaki gibidir
“Sonuçlar, aşağıdaki sonuç zincirinde belirtildiği gibi, her bir öğenin bir sonrakine katkıda bulunan geliştirme müdahalelerinin çıktıları, sonuçları veya etkileri olarak tanımlanır. Her öğe
arasındaki bağlantılar, değişim teorisini ve sağlayıcılar ve diğer paydaşların rollerini yansıtan
sonuçlar kadar önemlidir.

OECD DAC - What are results?:
https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm

3
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Çıktılar: Geliştirme müdahalelerinden kaynaklanan ürünler, sermaye malları ve hizmetleri.
Çıktılar: Geliştirme müdahalelerinden kaynaklanan ürünler, sermaye malları ve hizmetleri.
Sonuçlar: Müdahale çıktılarının olası veya elde edilen kısa ve orta vadeli değişim ve etkileri.
Etki: Gelişim müdahalelerinin ürettiği olumlu ve olumsuz, primer ve ikincil uzun vadeli etkiler”
Etki hedefleri planlayarak, yararlanıcılarımızın yaşamında, bir toplumda ve hatta daha
geniş bir toplumda hangi değişiklikleri elde etmek istediğimizi söylemek isteriz. Tutumlarında, bilgilerinde veya davranışlarında değişiklikler olabilir. Doğrudan ve dolaylı etkiyi
de göz önünde bulundurmak yararlıdır, ancak doğrudan etki yararlanıcıları etkilerken,
dolaylı etkisinin çevre üzerinde bir etkisi vardır.
Birinin veya bir kuruluşun yaptığı bir etki olumlu veya olumsuz olabilir. Her ikisinin de
öğrenme prosedürü için meşru ve yararlı olduğunu unutmamak önemlidir. İstenmeyen,
öngörülemeyen olumsuz bir etkiye sahip ken, projenin kendisini nasıl değiştireceği konusunda gerçek bir geri bildirim verir. Ayrıca etki amaçlanabilir ve istenmeyen de olabilir.
Herhangi bir türde bir girişim her zaman bazı istenmeyen değişikliklere neden olur, bu
tanınması gerekir ve ilk değerlendirme den sonra etki hedeflerine eklendi, böylece çok
ölçmek edebilmek için.

SOSYAL ETKI YÖNETIMI 15

3.1 Etki hedeflerinin tanımlanması
Etki hedeflerini tanımlayarak hangi değişimi gerçekleştirmek istediğinizi ve sorunun üstesinden gelmek için çözümün ne olduğunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, etkiyi ölçme amacınızın ne olduğunu ve bunun size ne getirdiğini de keşfedeceksiniz. Etki hedeflerinin
tanımlanması, proje hedeflerinin organizasyon misyonunuza ve stratejinize uygun olup
olmadığını size bildirecektir. Faaliyetlerinizle ilgili çıktılarınızın neler olduğu, ulaşmak istediğiniz sonuçlar, ulaşmak istediğiniz etki ve hedeflerinize ulaşmak istediğiniz zaman
aralığı hakkında net bir görüşe sahip olabilirsiniz. Ayrıca, hedeflerinizin sosyal açıdan
yenilikçi olup olmadığını ve projenizin hedefini (kişiler, çevre, vb.) olumsuz bir şekilde
etkileyip etkilemedığını da doğrulayabilirsiniz.
Her ne kadar bir projenin etkilerini önceden tamamen planlamanın imkansız olduğu
söylense de ve bu doğrudur, her zaman bir projeyi sıfırdan başlatırken yapmamız gereken varsayımlar vardır. Ancak, hedeflerimizi ayrıntılı olarak planlamazsak, sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi ve ölçülmesi mümkün değildir. Etki hedeflerimizi tanımlamak
devam eden bir süreçtir, faaliyetlerimizde değişiklikler, hedef grupta meydana gelebilir
ve yeniden düşünmenin gerekliliğine yol açabilir, ilk hedeflerimizi ayarlar.
Bu aşama için toplanan araçlar, kolay adım adım tablolardan sonuçlarımızı, etkimizi
planlamak için daha karmaşık yöntemlere kadar çeşitlilik gösterir.
Etki hedeflerimizi planlamak için önerdiğimiz araçlardan aşağıdakileri vurguluyoruz:

Araç
Değişim Teorisi
Açıklama
Araç, değişimin gerçekte nasıl gerçekleştiği konusunda daha iyi bir anlayış alameti ve basit proje çıktılarının ötesinde uzun vadeli başarıların daha iyi planlanması ve değerlendirilmesi sağlar.
Hazırlık Kontrol Listesi
Net genel amaç ve hedeflere sahip
Hangi değişiklikleri başarmak istediğinizi düşünmeye başlayın
Link
https://www.theoryofchange.org/
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3.2 İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme sistemi planlarının tasarlanması
Sizi güvenilir yapan nedir? Örgütsel değerleriniz nelerdir? İzleme, Değerlendirme, Hesap
Verebilirlik ve Öğrenme sistemi planlarının tasarlanması, sonuçlarınızı ve etkinizi nasıl
ölçebileceğinizi, sonuçlarınızı nasıl izleyeceğinizi (kim, ne sıklıkta, ne gibi) ve sonuçlarınızı nasıl değerlendirebileceğinizi (kim, ne sıklıkta, ne şekilde) planlamanıza yardımcı
olabilir. Ayrıca, etkinizi ölçmek için gerekli kapasiteye sahipseniz sizi de bulacaksınız. Değişiklikleri içerecek şekilde sonuçlarınızı nasıl geri besleyeceğinizve şeffaflığı nasıl elde
abileceğinizi bilmenize yardımcı olurlar. Bu sistem planları, izleme ve değerlendirme sonuçlarınızı kiminle paylaşmak istediğinizi bilmenize de yardımcı olabilir. Ayrıca sizi neyin
inandırıcı yaptığını ve örgütsel değerlerinizin neler olduğunu da öğreneceksiniz.
Etki değerlendirmesinin amacı yalnızca veri toplamak değildir. Anahtar, toplanan verilerin kullanılma şeklidir. Verileri anlamlı bir şekilde kullanabilmek için, bir kuruluşun başlangıcından itibaren bile, veri toplama stratejilerinin tasarımının ne kadar önemli olduğunun altını çizmek mümkün değildir.
İzleme, proje yöneticilerine projenin nerede ayarlanacağı, performansı nerede artırılabilmek için veri sağlamayı amaçlayan projenin performansının düzenli olarak uygulanan
bir değerlendirmesidir.
Değerlendirme genellikle en azından bir projenin sonunda gerçekleştirilir, ancak daha
derinlemesine bir yaklaşımla projenin farklı aşamalarında gerçekleşmesi önerilir. Projenin etkinliği ve elde edilen sonuçlar hakkında daha geniş bir reSosyal etki yönetimi verir.
S
orumluluk, yaptığımız faaliyetler ve etki için güvenilir ve sorumlu olmak anlamına gelirken, öğrenme, toplumsal etkiyi elde etmek isterken kişinin geçirdiği bilinçli öz değerlendirme sürecidir. Bir öğrenme organizasyonu olmak, başarılarımızdan ve başarısızlıklarımızdan ders almak için açıklık ve isteklilik demektir.
Veri toplama, izleme ve değerlendirme tek başına hedef değildir; İç ve dış sorumluluk
sağlamanın yanı sıra kişinin planlanan eylemlerinin geliştirilmesini sağlar. Tüm sürecin,
yararlanıcıları ve paydaşları, geri bildirimlerini değerlendirme sürecine dahil etmeleri ve
üstlenilen faaliyetlerden şeffaf ve dolayısıyla sorumlu olmaları çok önemlidir.
Bu, bilgi paylaşımını, geri bildirim ve şikayetleri karşılamayı ve bunları projenin kendi
gelişimine dahil etmektir. Daha verimli bir şekilde, hedefler hedef grubu dahil ederek
zaten belirlenmelidir.
Bu yaklaşım, sadece rutin izleme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları değil, aynı
zamanda minimum standartlara göre değerlendirme ve paydaşlarla bulguların paylaşımı anlamına gelir kanıta dayalı etki ölçümü destekler.
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Etkin bir izleme, değerlendirme, hesap verebilirlik ve öğrenme sürecini planlamak için
hangi araçları kullanırsınız? Önerilen bir yöntem aşağıda veda edebilirsiniz:

Tool
Etki yönetimi ilkeleri
Description
Hedefleri belirlemeniz, paydaşları analiz etmeniz, sonuçları ölçmeniz, etkiyi
doğrulamanız ve değer vermek ve izlemek ve raporlamak için kullanımı kolay
bir 5 adım aracı. Sonuçlarınızı nasıl izleyeceğiniz ve değerlendirebildiğiniz konusunda size somut tavsiyeler sunar.
Readiness Checklist
Temel sonuçlar ve ilgili göstergeler ayarlanmalıdır.
İnsan ve mali kaynaklarla planlayın.
Link
https://evpa.eu.com/uploads/publications/Impact_Management_Principles_2019.pdf

3.3 Sürdürülebilirlik planlama
Sürdürülebilirlik planlayarak, sürdürülebilirlik sizin için önemli olup olmadığını ve neden
teyit edecektir. Sürdürülebilirlik planınıza (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) ve sürdürülebilirlik le ilgili faaliyetinizin ana alanlarının (SDG’lere atıfta bulunularak) ne olduğunu
doğrulayacaktır. Sürdürülebilirlik ile ilgili yapmak istediğiniz etkiyi ve sürdürülebilirlik
planlarınızın genel hedeflerinize nasıl uyduğunu açıklayabilirsiniz.
Sürdürülebilirlik planlaması gelecek için planlamadır. Yani sadece organizasyonu ve çalışmalarını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda hedef grubun ve toplumun hedeflerini
uzun vadede karşılamak. Aynı anda finansal, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması anlamına gelir.
Daha geniş anlamda, birlikte çalıştığımız toplum için barış ve refahı sağlamak için, Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini (SDGs) takip etmek tavsiye edilir. SDG’ler, 2015 yılına kadar aşırı yoksulluğu
azaltmayı amaçlayan eski Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) geliştirilmesidir. 17 Küresel Hedef, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanmasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır.
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SDG’ler, sürdürülebilirlik hedeflerimizi her zaman temel alabildiğimiz uygulamalı bir yapı
sağlar. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin etkisi, genel etki ölçüm sistemimizin bir parçası
olarak veya sürdürülebilir hedeflerimize ulaşmanın kanıtlarını ölçerek Sürdürülebilirlik
Stratejimizin ayrı ayrı bir parçası olarak ölçülebilir. SDG’ler hedeflerimizi yapılandırmak
için iyi bir başlangıç noktası sunarlar: bir veya daha fazla SDG’ye odaklanmak, SDG’nin
eylem çağrısını kontrol etmek, etki hedeflerimize karar vermek, göstergeler ve ölçüm
yöntemleri belirlemek ve son olarak sonuçlarımızı izlemek ve değerlendirmek . Uluslararası alanda tanınan araçları kullanarak, her zaman etkisini başkalarıyla karşılaştırma ve
uluslararası platformlara katılma fırsatı vardır.
Sürdürülebilirliği planlamanın bir diğer önemli kılavuzu da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından sağlanan yaklaşım ve araçlardır.
OECD, SDG’lere de yansır ve Küresel Hedeflere ulaşılmaya katkıda bulunur: “OECD şu şekilde katkıda bulunur: 1) politikaların iyileştirilmesi ve birlikte çalışma şekilleri; 2) sürdürülebilir kalkınma için kaynakları seferber; 3) herkes için esenlik için çalışan; 4) gezegenin
sürdürülebilirliğini sağlamak; 5) ortaklıkların gücünden yararlanmak; 6) veri kullanılabilirliği ve kapasitesinin güçlendirilmesi; ve 7) takip ve inceleme kolaylaştırılması”
Ulusal veya yerel sürdürülebilirlik hedeflerimizi uluslararası arenada mevcut hedef ve
gelişmelere uygun hale getirmek her zaman yararlıdır.
Sürdürülebilirlik etkisini planlamak ve ölçmek için iyi bulduğumuz araçlardan biri CERISE’in SP14’üdür.:

Araç
CERISE (SPI4)
Açıklama
6 boyutlu bir anket doldurarak sonuçlarınızı yüzde tabanlı bir ölçekte alır
ve sürdürülebilir hedeflerinize ne kadar uyacağınızı görürsünüz Farklı diller
arasında seçim yapabilirsiniz.
Hazırlık Kontrol Listesi
SDG’ler Hakkında Bilgi
Açık bir sürdürülebilirlik stratejisine sahip
Link
https://cerise-spm.org/en/spi4/

http://www.oecd.org/dac/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20An%20overview%20of%20relevant%20OECD%20analysis.pdf
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Adım 4.
İlgi çekici ve dönüştürme
4.1 İzleme SI Sonuç G östergeleri
Etki yönetimi, organizasyonda ve projelerinde yer alan diğer süreçlere ek bir katman olarak
çalışır. Faaliyetler uygulandığı nda, operasyonel hedeflere ulaşmak için beklenen kalite standartları dahilinde sadece gerekli kaynakları absorbe ettiklerinden emin olmak gerekir. Yine
de etkisi farklı bir şeydir.
Etki izleme, faaliyetlerin beklenen sosyal sonuçlara veya sonuçlara katkıda olduğundan emin
olmak için devreye sayılmaktadır. Marjinal gençlere yönelik bir eğitim programı, hedef kursiyer sayısına etkin bir şekilde ulaşabilir ve yine de özsaygılarını, istihdam edilebilirliklerini veya
okuryazarlık düzeylerini artırarak sosyal katılımlarına katkıda bulunamaz.
Bu etkiyi kanıtlamak için, daha önce etki hedeflerimiz (Bölüm 3A) çerçevesinde çerçevelenmiş
olan ve bunların her biri için bir dizi gösterge kullanan refah sonuçlarımız üzerine inşa etmeliyiz. Göstergeler nicel veya nitel olabilir (.örneğin, bir gençlik eğitim programında, iş sayısı ve
özsaygı düzeyi). Kullanılabilir göstergeleri kullanabilir veya yenilerini oluşturabiliriz. Göstergeler, etki kanıtları üretmek için kritik araçlardır - ölçmek için.
Söz konusu OECD Daha İyi Yaşam Endeksi, refah boyutlarının her biri için doğrulanmış gösterge kümeleri sağlar. Örneğin Eğitim, eğitim, öğrenci becerileri ve eğitim de yıl kullanır.
Ancak bunlar, ulusal kamu politikasını ölçmek için en üst düzey göstergelerdir. Çoğu Kobi’ler,
benzer projelerin çalışmalarına, yerel politika yönergelerine veya kendi deneyimlerine atıfta
bulunarak kendi düzeyinde çalışan göstergeleri aramalı ve böylece kendi deneyimlerini oluşturmalıdır.
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4.2 SI Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlenilmesi
Sonuçları ölçmek için en yaygın cihaz, derecelendirme/ölçek olarak sunulan sorular ve olası yanıtların yerleşik olduğu göstergeleriçeren bir ankettir. En yaygın olarak kullanılan ölçek
türü, her olası yanıt seçeneği arasındaki uzaklıkların eşit olduğunu varsayan Likert’tir.
Anketlerin Likert türü ölçekler kullanılarak yönetilmesi, projenin yaşam döngüsünün farklı
anlarında hedef grup tarafından verilen yanıtların titizlikle karşılaştırılmasına olanak tanır.
Bu, faaliyetlerin izlenmeye başladığı andan (“T0” anı- planlanan diğer anlara (T1, T2,...) ve sonuçta proje sona erene kadar grubun refahındaki değişiklikleri hesaba katıyor.
Etki yolu olarak izleme sonuçlarının sadece bir kontrol mekanizması olarak değil, çoğunlukla
diyalog ve iyileştirme için bir mekanizma olarak bakılması gerektiğini vurgulamak için son bir
not: projedeki olumlu değişiklikleri tespit etmek ve uygulamak için araçsal bir mekanizma.
İzleme işlemi sırasında, oluşturulan toplam refah miktarını ölçmeye ek olarak, projenin bu
miktarı beklenen sonuçlar panosuna nasıl dağıttığını niçin hesaplamalıdır. Tasarım aşamasında bazı sonuçlar diğerlerinden daha alakalı olarak karşımıza çıkabilir. Bu, bu sonuçlardaki
hedeflerden herhangi bir sapmanın diğerlerinden daha ciddi olduğu ve bu nedenle en kısa
zamanda ele alınması gerektiği anlamına gelir.

Araç
IRIS+
Description
Fonlayıcılar için kılavuz, Belirli etki hedeflerine yönelik ilerlemeyi tanımlamak ve ölçmek için ölçümler de dahil olmak üzere bir kuruluşun performansını ölçer.
Hazırlık Kontrol Listesi
Temel sonuçlar ve ilgili göstergeler belirlendi
M&E staff and budget
Link
https://iris.thegiin.org/metrics/
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Adım 5.
İyileştirme ve Yenilik
Bu bölümde etki yönetiminin iki temel yönü üzerinde durulacak - değerlendirme ve iletişim - el ele gitmek gibi. Değerlendirme bize faaliyetimizin analizini sunarken, iletişim
başkalarına sunmamızı sağlar. kanıta dayalı başarılarımız.
Verileri iyi kullanabilme yeteneği, kişinin etkinliğini geliştirmeye ve yenilik üretmeye yol
açar. İyi tasarlanmış etki ve organizasyonel hedeflere dayalı veri toplamak, çalışmalarımızda nasıl daha iyi yapabileceğimizi ve çevrelerimizde hangi yaklaşımların daha yeterli
olduğunu öğrenme fırsatı sağlar. Bunun olabilmesi için, sadece veri toplamak için değil,
aynı zamanda analiz etmek gerekir - temelde bir çalışma değKobi’lerin değerlendirmeye
katılma becerisi, örgütsel öğrenme ve büyümenin temelini oluşturduğundan esastır. Genellikle kuruluşlar iyi hedefler belirler, veri toplar, ancak analiz için zaman ayırmadıkları
için etkinliklerinden ders alamazlar. İster yıllık bir yanSosyal etki yönetimia toplantısı,
ister kapsamlı bir değerlendirme süreci şeklinde olsun, kişinin etkinliğinden ders alma
fırsatı kaçırılmamalıdır.
Öncelikle, toplumsal etkiyi tanımlama konusunda uluslararası bir fikir birliği olmadığını
vurgulamalıyız. Adım 3’te çıktılar, sonuçlar ve etki için OECD çerçevesini sunduk. Bu araç
setinin amacı için, belirli bir proje, program veya politikanın bir sonucu olarak bir popülasyonun refahındaki orta veya uzun vadeli değişimi olarak etkileri dikkate almaktayız.
Olumlu veya olumsuz, amaçlanan veya istenmeyen olabilir.
Etki değerlendirmesi için iki ana yaklaşım vardır: biri “katkı” ve diğeri “atıf” ile ilgilidir. Teori
tabanlı değerlendirme “katkı” dikkate alır - bu yeterli gözlenen değişim (neden akla yatkınlığı)açıklamak için müdahale değişikliği teorisinin yeteneği anlamına gelir. Diğer taraftan,
karşıfif etki değerlendirmeleri atıf ları göz önünde bulundurmalıdır - gözlenen değişikliğin/
sonucun müdahaleye ne ölçüde atfedilebilir (müdahaleye atfedilen etkinin ölçümü).
Etki değerlendirmesi, bir programın genel amacına ulaşmadaki etkinliğini değerlendirmek için bir müdahale sırasında ve/veya sonunda kullanılır. Bir müdahalenin devamı
(veya kesilmesi), genişletilmesi veya çoğaltılması hakkında kararları bilgilendirmeye yardımcı olabilir.
Ayrıca, etki değerlendirmesi, etkilerin elde edildiği sürecin daha iyi anlaşılmasını ve bunların başarılarını destekleyen veya engelleyen faktörleri belirlemesini sağlar.
Etki değerlendirmesi veya değerlendirmesi aşağıdaki soru türlerini yanıtlamamıza yardımcı olabilir:
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1. Program ne kadar iyi çalıştı?
2. Program kısa, orta ve uzun vadede amaçlanan sonuçları üretmek veya katkıda bulunmak mı?
3. Kimin için, hangi şekilde ve hangi koşullarda? İstenmeden sonuçlar (pozitif ve negatif)
neleri üretildi?
4. Değişiklikler programa ne ölçüde atfedilebilir?
5. Programın ve bağlamın fark yaratan özellikleri nelerdir?
6. Diğer faktörlerin etkisi neydi?
Adım 3 e çok projede görüldüğü gibi birden çok sonuç vardır - hangi tanımlanması ve başından itibaren ayarlanmalıdır. Sonuçlarla ilgili sonuçları değerlendirirken ve etki etmek
için, yalnızca oluşturulan toplam refah miktarı değil, aynı zamanda bu miktarın beklenen sonuçlar üzerinden nasıl dağıtıldığını da hesaba katmalısınız.
Bu, tasarım aşamasında farklı ilgi veya değer derecelerine sahip sonuçlar oluşturmuş
olsaydık çok önemlidir. Gençlik eğitim programı örneğimizde, istihdam edilebilirliğin çok
daha önemli olduğu ve bu sonucu kötü bir şekilde yaptığımız ortaya konmuş olsaydı, yüksek düzeyde okuryazarlık üretmede başarılı olmak ve sınırlı bir etkiye sahip olmak gerekir.
Sonuçlar, yanıtlayanlardan bunları önemlerine göre değerlendirmelerini isteyerek veya
her birine parasal bir değer atayarak (parasal değerin toplumdaki belirli bir varlığın önemi için bir vekil görevi olduğunu varsayarak) değerlenebilir.
Araç seti, değerlendirme yoluyla öğrenme sürecinde Kobi liderlerini destekleyebilir çeşitli
araçlar içerir. Değerlendirme ve öğrenme için önerdiğimiz araçlardan biri:erlendirmek için.
5.1 Değerlendirme ve Öğrenme

Araç
SROI Analysis
Açıklama
Ekstra finansal değeri (çevresel veya sosyal değer gibi) ölçmek için katılımcı
yöntem.
Hazırlık Kontrol Listesi
İzleme işlenir.
M&E personel ve bütçe.
Link
https://socialvalueint.org/

(UNEG, 2013)
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/frame/specify_key_evaluation_questions
relevant%20OECD%20analysis.pdf
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5.2 Raporlama ve iletişim Raporlama ve iletişim
Sonuçları kurum içinde, kurum içinde ve dışarıdan topluma, bağışçılara/bağışçılara veya
daha geniş bir halka iletmek, Kobi’lerin gündemlerine koymaları gereken bir diğer önemli
faaliyettir. Bir kuruluşun ne yaptığını, elde ettikleri sonuçları, ürettiği sonuçları ve sağladığı
etkiyi gösterebilme becerisi, Kobi’lerin sürdürülebilirliği ve güçlü ve esnek organizasyonlar
haline gelmeleri için çok önemlidir.
Bir Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar’ın kapasitesi, iletişimin nasıl yürütülen yolu belirler. Herhangi bir kuruluşun çeşitli nedenlerle ilişkili olduğu birden çok hedef kitlesi vardır: etkinlikleri
uygulamak, kaynakları seferber etmek, sonuçları ve etkiyi göstermek. İlgili tüm hedef kitlelerle etkileşim kurma şeklimiz, öncelik belirleme ve hedeflenmiş iletilere ihtiyaç duyar.
Bir Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar’ın bu süreçlere ayıracak sınırlı zamanı ve kaynakları olacaktır, bu nedenle belirli araçlara güvenmek, bu araçların Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar’ın
etkinliğine entegre edilmesi için gereken yüksek başlangıç maliyetlerine rağmen yararlı olabilir.
Kobi’lerin etkinliğinde iletişim amaçlı birçok araç vardır - bir örnek

Araç
Sosyal Raporlama Standardı
Açıklama
Sosyal sonuçları göstermek için biçimlendirin.
Hazırlık Kontrol Listesi
Toplanan değerlendirme verileri. İletişim personeli ve bütçe
Link
https://www.social-reporting-standard.de/
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2. Araçlar Matrisi
SI Yönetim Döngüsü
Adımlar ve İhtiyaçlar

SIM(Sosyal Etki Yönetimi)’
e Hazırlık - kontrol listesi
... bu adımı / aşamayı başlatmak ve bir
araç seçmek için ne yapmam gerekiyor?

SIM Araç Kiti
Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi
için mevcut araçlar

I. I. Kapsamlı sosyal problemin
tanımlanması			
I.1 Sorunun bölge ve kapsamının
Çalışma alanınızdan veri ve nitel
OECD Better Life Index
tanımlanması (gerekçe)
bilgi toplama
		 Problem Tree Analysis
II. Varlıkların ve ihtiyaçların
haritalanması		
II.1 Organizasyonel kapasite
Kuruluşunuzun yapısı hakkında net bir
değerlendirmesi
resme sahip olun
Yapılar, Organizasyonel ve operasyonel
kurallar, organogramlar, çalışan sayısı,
gönüllüler ile hazırlıklı olun
resme sahip olun

Social Value Self Assessment Tool
OCAT - McKinsey&...

		 4C Diagnostics
Net hedef ve amaçlara sahip olmak

UNDP CSO Capacity Assessment Tool

		 POET
II.2 Yararlanıcılar veya diğer paydaşların
değerlendirmesi

Yararlanıcılarınıza (kanallara) nasıl
ulaşacağınızla ilgili araştırma

CERISE (SPI4)

Paydaşlarınızla ilişkileri güçlendirin

Impact management principles (EVPA)

İletişim kurmak için iş ortağı ağlarına

CERISE SBS

III. Amaç ve stratejilerin belirlenmesi
III.1 Etki hedeflerinin tanımlanması
Genel hedef ve amaçların net olması
		
		
		
		
		
		
		
		
III.2 İzleme, Değerlendirme, Hesap
Verebilirlik ve Öğrenme sistemi
planlarının tasarlanması

Temel sonuçlar ve ilgili göstergeler
ayarlanır. İ & D (izleme ve degerlendirme)
personeli ve bütçesi.

Theory of Change
Logic model
Impact management principles (EVPA)
CERISE (SPI4)
The impact value chain
Impact management principles (EVPA)
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III.3 Sürdürülebilirlik planlaması

Açık sürdürülebilirlik stratejisi

CERISE (SPI4)

		 MetODD-SDG
		 CERISE SBS
IV. İlgi çekici ve dönüştürme
IV.1 Ölçme SI sonuçları

Key outcomes and respective indicators
set. M&E staff and budget.

Most Significant Change Technique

		 Outcomes Matrix
		 SoPact
		
		 Clear Impact
		
		 Salesforce
		 Impact management principles (EVPA)
		
		 Socialsuite
IV.2 Darbenin doğrulanması
Social return on investment (SROI)
ve değerlenilmesi
		 IRIS Metrics
		 LM3
		 B Impact Assessment / B Analytics
		 Clear Impact
		 Salesforce
		 Impact management principles (EVPA)
		 Socialsuite
IV.3 İzleme

Temel sonuçlar ve ilgili göstergeler
ayarlanır. İ & D personeli ve bütçesi.

		
		
		
		
		
		
		

SoPact
Clear Impact
Salesforce
Impact management principles (EVPA)
Socialsuite
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V. İyileştirme ve Yenilik
V.1 Değerlendirme: çıktı, sonuç, etki

iİzleme işlendi. İ & D personeli ve bütçesi.

SoPact

Farklı etki yönetimi ile ilgili süreçlerde
kullanılacak araçlar

NPO Certification Model (IPMA)

		 Logic model
V.2 Raporlama ve iletişim

Değerlendirme verileri toplandı.

Social Reporting Standard

Yatırımcıların ilgi alanları, ihtiyaçları
hakkında bilgi.

B Impact Assessment / B Analytics

İletişim personeli ve bütçe.

SoPact

İletişim için tanımlanmış en iyi kanallar.

G4 Online - GRI

Açık iletişim kuralları: GDPR vb.

Salesforce

Sosyal Denetim Raporu

Social Audit: A Toolkit

		 Impact management principles (EVPA)

