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Tai taip pat puikus būdas pamatyti, kaip jums sekasi, ir įvertinti jūsų sukurtą poveikį dalyviui ir

jūsų verslumo ekosistemai apskritai. Žmonės po tokio pobūdžio renginių būna labai laimingi ir

entuziastingi ir jums tai pasakys tiesiogiai. Tai visada labai džiugina, bet tikriausiai to nepakanka

norint parodyti savo poveikį!

Idealiu atveju turėtumėte galėti susisiekti su savo dalyviais ilguoju laikotarpiu, tačiau patirtis

rodo, kad tai sunku. Štai kodėl nuo pat savo iniciatyvos pradžios turite reguliariai rinkti

kiekybinius ir kokybinius duomenis bei grįžtamąjį ryšį.

Tai skirtumas, kurį padarėte žmonėms ir pasauliui!

Gana įdomu!! 

Koks yra poveikis?

Svarbu, kad jūsų organizacija, taip pat donorai / rėmėjai / partneriai įvertintų
jūsų poveikį įgyvendinant moterų verslumo renginį ar programą.
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Kiekybinis Kokybinis

negali būti matuojamas tik skaičiais.
Tai gali būti užfiksuota per
atsiliepimus, įspūdžius, tobulinimo
pasiūlymus...

Tokie elementai kaip datos,
procentai... Tai galima matuoti
matematiniu ir struktūriniu būdu



    Grįžtamojo ryšio apklausos paprastai atliekamos po dalyvavimo renginiuose ar programose, jos

gali būti trumpos arba ilgos. Bendriniai klausimynai su duomenimis ne visada apdorojami, o

rezultatai ne visada naudojami tobulinimui. Šios apklausos gali apimti klausimus apie logistinę

veiklos pusę.

     Poveikio vertinimas yra procesas, naudojant grįžtamojo ryšio apklausas, bet ne tik. Surinktus

duomenis ir kitus grįžtamojo ryšio šaltinius galima integruoti. Juo siekiama nuosekliai matuoti laikui

bėgant, ir idealiu atveju tai turėtų rinkti panašią informaciją skirtingais laiko momentais. Grįžtamasis

ryšys gali būti naudojamas ir analizuojamas. Duomenys ir išvados bus naudojami rezultatams (viduje

ir išorėje) perduoti, procesams tobulinti, juos bus galima panaudoti kuriant naujus projektus,

pagrįstus mokymusi ir išvadomis. Finansuotojai taip pat gali paprašyti šios informacijos įvertinti

poveikį, kurį sukėlė dėkingi pinigai. Taip nutinka vis dažniau, nes daugeliui organizacijų reikia

įvertinti intervencijos ir politikos poveikį, ypač kai jūsų veikla finansuojama iš valstybės pinigų.

SKIRTUMAS TARP GRĮŽTAMOJO RYŠIO
STEBĖJIMO IR POVEIKIO VERTINIMO

Žinoma, jūs turite geriau suprasti, kas yra jūsų dalyviai ir kokie yra jų poreikiai.
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KODĖL REIKIA MATUOTI POVEIKĮ?

Tai taip pat padės pagerinti jūsų procesą, bendravimą, organizavimą, praktiką, kurti naujas

idėjas, įvertinti ir pagerinti jūsų darbo kokybę.

Be to, turėsite įsitikinti, kad pasiekiate tinkamas tikslines grupes, kad jūsų veikla būtų

prieinama ir pritaikyta jūsų tikslinei grupei.

Taip pat turite įsitikinti, kad jūsų veiksmai atitinka tikslinės auditorijos poreikius ir kad jūs

pasiekiate pradinę auditoriją ir kuriate socialinę pridėtinę vertę.

Kaip jūs padedate moterims išsiugdyti savo verslumo įgūdžius? 

Kaip jūs padedate moterims tapti verslininkėmis? 

Kiek moterų sukuria naujas įmones remiant jūsų programoms? 

Kokius sunkumus patiria moterys, su kuriomis dirbate, ir kaip galite

padėti joms juos įveikti? 

Tai yra pavyzdžiai klausimų, į kuriuos norite atsakyti padėdami

verslininkėms.

Klausimų, į  kuriuos norite atsakyti padėdami
moterims verslininkėms, pavyzdžiai
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Poveikio vertinimas taip pat padeda jūsų organizacijai įgyti daugiau žinių, pavyzdžiui, kaip

pritraukti dalyvius, kreiptis į konkrečias tikslines grupes, pritaikyti savo darbą įvairių tipų dalyviams

ir pasiūlyti poreikius atitinkančias programas.

„Įvairovės ir įtraukties“ srityje rizika dažnai yra šiek tiek kitokios grupės, nei buvo numatyta iš

pradžių pasiekiamumas

            Nes lengviau pasiekti išsilavinusią (socialiai ir ekonomiškai labiau privilegijuotą) ir gerai

susietą auditoriją, kuri jau turi prieigą prie informacijos ir išteklių. Daug sunkiau pasiekti moteris,

turinčias mažiau galimybių ir nežinančias, kokios programos, pavyzdžiui, jūsų, gali būti. Tas pats

pasakytina ir apie lyčių bei moterų problemas, daug lengviau kalbėti su auditorija, kuri jau gerai žino

šias problemas, ir daug sunkiau pasiekti žmones, kurie šios temos nežino.

Kodėl?

KOKIĄ INFORMACIJĄ RINKTI IR KAIP SU JA
ELGTIS?

Turite nustatyti informacijos rinkimo ir duomenų apdorojimo procesą, kad galėtumėte įvertinti

savo poveikį. Jį reikia nustatyti nuo pat pradžių, nes priešingu atveju jums trūks pagrindinės

informacijos, kad galėtumėte atlikti savo poveikio analizę. Tai gali būti labai paprasta.

Registruodami dalyvius galite pradėti rinkti šią informaciją:

Vardas, pavardė, amžius, situacija pradedant programą, gyvenamoji vieta, verslumo /

skaitmeninių įrankių patirtis, ar asmuo turi konkretų projektą mintyje 

(žr. registracijos formos pavyzdį vadove „Kaip organizuoti Move it forward+“ arba Mentoriaus ir Mokinio

portfeliuose).

Informacija apie registraciją ir dalyvius neturi būti saugoma ilgiau kaip 3 metus po renginių.

 Informacija apie grupės dydį ir tai, kas vyksta su žmonėmis.

Paprasta žiniatinklio forma gali būti sukurta naudojant tokį įrankį kaip „Typeform“ ar „Google“

forma. Tai palengvins duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Norėdami laikytis GDPR ir užtikrinti privatumą, turite paminėti, ką darote su surinktais

duomenimis. Turite įsitikinti, kad duomenys nebus dalijamasi su niekuo kitu ir nebus naudojami

komerciniais tikslais. 

(Norėdami gauti dalyvių pasirašymą, žr. „Mentoriaus“ ir „Mokinio“ portfelį, kuriame rasite duomenų

apsaugos pranešimą)



pareiškėjai, 

hakatonų dalyviai, 

tolesni projektai, 

mentorystės dalyviai. 

Failas turi būti pavadintas pagal įvykio / programos pavadinimą ir metus.applicants

siūlome naudoti vieną skaičiuoklę su keliais skirtukais: 

 Amžius (apskaičiuokite vidutinį 18-25, 25-35 ir t.t. kategorijų dalyvių amžių)

Situacija: studentas, bedarbis, motina, verslininkė, laisvai samdoma...

Motyvacija prisijungti prie programos

Projekto, prie kurio dalyviai dirba, tipas (vertikalus).

Kur jūs išgirdote apie programą?

Paleisdami programą, galite kurti ir laikyti tokią statistiką kaip:

Galite apdoroti duomenis apie dalyvius prieš programą ir likusius programos pabaigoje.

Rinkite (ir stebėkite) tokią informaciją kaip pareiškėjų skaičius, neatvykimų skaičius, dalyvių skaičius,

sukurtų projektų skaičius...
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Duomenis rekomenduojama saugoti organizuotai

KĄ VERTINTI PRIEŠ RENGINĮ, JO METU IR PO JO
BEI PROGRAMOS?

 

Užsiregistravusios dalyvės 

dalyvavusios mentorystės programoje, 

programos pabaigoje dirbo projekte, 

dalyvės sukūrusios įmonę arba radusios darbą.

Tipinė informacija apie „Move it Forward“ grupę bus:

Iškart po renginio ar programos rekomenduojama apklausti savo dalyves, ar nėra

atsiliepimų apie organizaciją, nes tai padės įvertinti jūsų darbą, pagerinti jūsų

veiklos kokybę ir darbo efektyvumą.
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KAIP SUPLANUOTI KLAUSIMUS DALYVIAMS,
NORINT PARENGTI POVEIKIO VERTINIMĄ?

atvirus arba uždarus

Klausimai su keliais pasirinkimais

taip arba ne (geriau vengti tokio tipo klausimų, nes jie neatneša daug vertingos informacijos.)

Galite užduoti įvairių tipų klausimus:

Daugeliui klausimų lengviau pasirinkti keletą pasirinkimų ir geriau visada palikti lauką „kitas“ su

galimybe laisvai atsakyti, jei nė vienas iš pasiūlymų netinka. Galite gauti kelis atvirus klausimus,

norėdami gauti teksto atsiliepimą ir surinkti trumpus atsiliepimus, kuriuos vėliau galėsite naudoti

kaip kabutes.

Ar išsiugdėte naujų įgūdžių?

Ko norėtumėte toliau mokytis?

Ar įgijote daugiau pasitikėjimo dirbdant ties projektu / kuriant savo įmonę?

Ar vėliau dirbsite projekte?

Kokių įgūdžių / išteklių jums labiausiai reikia, kad galėtumėte toliau dirbti su savo projektu?

Atitinkamų klausimų, kuriuos norite pridėti prie savo apklausos, pavyzdžiai:

POVEIKIO VERTINIMAS
SAVANORIAMS/INSTRUKTORIAMS/MENTORIAMS

Ar išsiugdėte naujų įgūdžių? 

Kas jums labiausiai patiko dalyvaujant?

Ar po to norėtumėte prisidėti prie (dalyvio) projekto?

Ar norėtumėte vėl dalyvauti?

Ar rekomenduotumėte patirtį kolegai?

Taip pat svarbu gauti grįžtamąjį ryšį iš savo savanorių, trenerių, mentorių ar kitų tipų dalyvių,

dalyvaujančių renginyje / programoje.

Taip pat galite naudoti atsiliepimų klausimyną, pateiktą „Įrankių rinkinyje, siekiant plėtoti

tvarumą per mentorystę“ prieduose.
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ĮMONĖS KŪRIMO / PROJEKTŲ PAŽANGOS
PROGRAMOS METU IR JAI PASIBAIGUS STEBĖJIMAS

Tai susideda iš stebėjimo, kaip sekasi projektams. Tai turėtų būti padaryta iškart programos

pabaigoje ir geriausia po 6 ar 12 mėnesių, jei pavyksta sekti.

Galite rinkti tokią informaciją kaip:

Projekto būsena programos pabaigoje

Pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria dalyviai

Individualių steigėjų ar komandų skaičius

Projektui plėtoti reikalingi ištekliai (finansavimas, įgūdžiai ...)

Jei projektas nebus tęsiamas, nurodykite pagrindines priežastis, kurios padėtų paskatinti

diskusiją moterų verslumo tema.

BENDRAVIMAS IR POVEIKIS

Rašyti trumpą ataskaitą pasibaigus programai yra patartina ir visada labai profesionalu. To gali

paprašyti ir jūsų partneriai ar aukotojai. Tai padaryti yra daug lengviau, jei programos metu atidžiai

rinkote informaciją, kaip nurodyta anksčiau.

Tai taip pat padeda parodyti jūsų tikslinės grupės poreikį ir tai, kaip galite prisidėti prie pagalbos ir

suplanuoti savo veiklą taip, kad tarnautų šiems naudos gavėjams.

Geriau, kad ši rašytinė ataskaita būtų trumpa, gražiai pateikta ir sutvarkyta, kad būtų daugiau

galimybių ją perskaityti ir panaudoti! Norėdami pabrėžti svarbius dalykus ir konkrečią informaciją,

naudokite rėmelius. Tai taip pat galima padaryti su trumpu skaidrių pristatymu.

Naudokite nuotraukas, socialinės žiniasklaidos pranešimus, dalyvių citatas,

svarbiausius duomenis! Jei norite pranešti apie savo poveikį, nedvejodami

naudokite (vaizdinį) pasakojimą.

Pasidalinkite ja su partneriais po įvykių.

Kurdami naujus renginius ir ieškodami naujų partnerių, ateityje naudokite

pagrindinius duomenis, mokymąsi ir KPI (pagrindinį veiklos rodiklį).



IŠVADA
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Įrankių ir procesų įdiegimas jūsų poveikiui stebėti ir įvertinti yra labai svarbus jūsų sėkmei įvertinti.

Turėdami surinktus duomenis, savo iniciatyvų dėka galėsite papasakoti savo organizacijos istoriją

ir, dar svarbiau, kaip keičiate žmonių gyvenimą!


