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Este important atât pentru organizația dvs., cât și pentru donatorii/sponsorii
/partenerii să măsoare impactul atunci când implementați un eveniment sau
program de antreprenoriat feminin.

Care este impactul?
Este diferența pe care ai făcut-o pentru oameni și lume!
Destul de incitant!
IEste, de asemenea, o modalitate excelentă de a vedea cum vă descurcați și de a măsura impactul
pe care l-ați creat pentru participant și ecosistemul antreprenorial în general. Oamenii tind să fie
foarte fericiți și entuziaști după acest gen de evenimente și vă vor spune direct. Acest lucru este
întotdeauna foarte încurajator, dar probabil nu este suficient pentru a vă demonstra impactul!
În mod ideal, ar trebui să puteți urmări participanții pe termen lung, dar experiența arată că acest
lucru este dificil. Acesta este motivul pentru care trebuie să colectați în mod regulat date
cantitative și calitative și feedback, chiar de la începutul inițiativelor dvs.

Cantitativ

Elemente precum date, procente ...
Poate fi măsurat într-un mod
matematic și structurat.

Calitativ

nu poate fi măsurat numai cu cifre.
Acest lucru poate fi capturat prin
mărturii, feedback scris, impresii,
sugestii de îmbunătățire ...
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DIFERENȚA DINTRE UN SONDAJ DE FEEDBACK
ȘI EVALUAREA IMPACTULUI
Sondajele de feedback sunt date de obicei după evenimente sau programe de participare, pot fi
scurte sau lungi. Chestionarele foarte generice cu date nu sunt întotdeauna procesate, iar rezultatele
nu sunt întotdeauna utilizate pentru îmbunătățire. Aceste sondaje pot include întrebări cu privire la
latura logistică a activităților.
Evaluarea impactului este un proces complet, utilizând sondaje de feedback, dar nu numai.
Datele colectate și alte surse de feedback pot fi integrate. Acesta își propune să măsoare în mod
constant în timp și, în mod ideal, acesta ar trebui să colecteze informații similare în diferite momente
ale timpului. Feedback-ul poate fi folosit și analizat. Datele și descoperirile vor fi utilizate pentru
comunicarea rezultatelor (intern și extern), îmbunătățirea proceselor și pot fi utilizate pentru a
dezvolta noi proiecte bazate pe învățări și descoperiri. Aceste informații pot fi solicitate și de
finanțatori pentru a măsura impactul creat datorită banilor dați. Acest lucru devine din ce în ce mai
frecvent, deoarece multe organizații trebuie să măsoare impactul intervenției și politicilor, mai ales
atunci când activitățile dvs. sunt finanțate din bani publici.

DE CE MĂSURAREA IMPACTULUI?
Desigur, trebuie să înțelegeți mai bine cine sunt participanții dvs. și care sunt nevoile lor.
De asemenea, doriți să vă asigurați că acțiunile dvs. sunt în concordanță cu nevoile publicului
țintă și că ajungeți la publicul inițial și creați valoare adăugată socială.
De asemenea, va trebui să vă asigurați că ajungeți la grupurile țintă potrivite, că activitățile
dvs. sunt accesibile și adaptate grupului țintă.
De asemenea, vă va ajuta să vă îmbunătățiți procesul, comunicarea, organizarea, practica, să
dezvoltați idei noi, să măsurați și să îmbunătățiți calitatea muncii dvs.
E x e m p l e d e î n t r e b ă r i l a c a r e d o r i ți s ă r ă s p u n de ți
a t u n c i c â n d a j u t a ț i f e m e i l e a n tr e p r e n o r e .
Cum ajutați femeile să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale?
Cum ajutați femeile să devină antreprenori?
Câte femei creează companii noi cu sprijinul programelor dvs.?
Cum faci diferența pentru femeia pe care o vizezi?
Care sunt dificultățile cu care se confruntă femeile cu care lucrați
și cum le puteți ajuta să le depășească?

PAGINA 03

Evaluarea impactului vă ajută, de asemenea, organizația să dobândească mai multe cunoștințe, de
exemplu despre cum să atrageți participanți, să vă adresați unor grupuri țintă specifice, să vă
adaptați munca la diferite tipuri de participanți și să oferiți programe care să corespundă nevoilor.
În Diversitate și incluziune, riscul este adesea de a ajunge la un grup ușor diferit de cel vizat inițial.

De ce?

Pentru că este mai ușor să ajungeți la un public educat (social și economic mai privilegiat)

și bine conectat, care are deja acces la informații și resurse. Este mult mai greu să ajungi la femei cu
mai puține oportunități și care nu știu ce programe precum ale tale există sau care pot fi pentru ele.
Același lucru este valabil și pentru problemele de gen și femei, este mult mai ușor să vorbiți cu un
public deja familiarizat cu problemele și mult mai dificil să ajungeți la persoane care nu sunt
conștiente de subiect.

CE INFORMAȚII SĂ COLECTĂM ȘI CUM SĂ LE
TRATĂM?
Trebuie să puneți în aplicare un proces de colectare a informațiilor și de prelucrare a datelor
pentru a vă măsura impactul. Trebuie să fie stabilit chiar de la început, în caz contrar, vă vor lipsi
informații importante pentru a finaliza analiza impactului. Acest lucru poate fi foarte simplu.
Când înregistrați participanții, puteți începe să colectați următoarele informații:
Numele, prenumele, vârsta, situația la intrarea în program, locul de reședință, experiența cu
antreprenoriatul / instrumentele digitale, dacă persoana are în vedere un proiect specific.
(a se vedea exemplul formularului de înregistrare din Ghidul „Cum să organizezi o mutare) înainte +
"sau în portofoliile mentorului și mentoratului)
Informațiile despre înscrieri și însoțitori nu trebuie păstrate mai mult de 3 ani de la evenimente.
Informații despre dimensiunea grupului și ce se întâmplă cu oamenii.
Un formular web simplu poate fi creat cu un instrument precum Typeform sau formular Google.
Acest lucru va facilita colectarea și tratarea datelor.
Pentru a respecta GDPR și a vă asigura că vă asigurați confidențialitatea, trebuie să menționați ce
faceți cu datele colectate. Trebuie să vă asigurați că datele nu vor fi partajate cu nimeni altcineva
și nu vor fi utilizate în scopuri comerciale.
(Consultați portofoliul mentorului și al mentoratului pentru Notificarea privind protecția datelor
pentru a determina participanții să semneze)
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Se recomandă stocarea datelor într-un mod organizat.
vă sugerăm să folosiți o singură foaie de calcul cu mai multe file:
solicitanți
participanți la hackatoni
urmărirea proiectelor
solicitanți la mentorat
participanți la mentorat
Fișierul trebuie numit după numele evenimentului / programului și anul (pentru a evita căutarea
fișierului potrivit câțiva ani mai târziu ...).

CE SĂ MĂSORI ÎNAINTE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ
EVENIMENT ȘI PROGRAM?
Când lansați un program, puteți crea și păstra statistici precum:
Vârstă (calculați media% participanților pe categorie 18-25, 25-35, ...)
Situație: student, șomer, mamă, antreprenor / freelance ...
Motivația de a vă alătura programului
Tipul de proiect la care participă participanții (vertical).
Cum ați auzit de program?
Puteți procesa date despre participanți înainte de program și participanții care rămân la sfârșitul
programului.
Colectați (și urmăriți) informații, cum ar fi numărul de candidați, numărul de absențe, numărul de
participanți, numărul de proiecte create ...

Informațiile tipice despre un grup Move it Forward vor fi numărul de:
Oamenii care s-au înscris
au participat
s-au înscris în programul de mentorat
au lucrat la proiect până la sfârșitul programului
iar compania a creat sau și-a găsit un loc de muncă.

Imediat după eveniment sau program, este recomandat să vă examinați participanții
pentru feedback atât din partea organizației, deoarece vă va ajuta să vă evaluați munca
și să vă îmbunătățiți, de asemenea, calitatea activităților și eficiența muncii.
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CUM SĂ PROIECTĂM ÎNTREBĂRI PENTRU CA PARTICIPANȚII
SĂ PREGĂTEASCĂ O EVALUARE A IMPACTULUI?
Puteți pune diferite tipuri de întrebări:
deschis sau închis
Întrebări cu alegeri multiple
da sau nu (este mai bine să evitați aceste tipuri de întrebări, deoarece acestea nu aduc o mulțime
de informații valoroase la final.)
Este mai ușor să puneți câteva opțiuni pentru majoritatea întrebărilor și este mai bine să părăsiți
întotdeauna câmpul „altul” cu posibilitatea de a răspunde liber dacă niciuna dintre propuneri nu le
convine. Puteți avea câteva întrebări deschise pentru a obține feedback text și pentru a culege
mărturii scurte pe care le puteți folosi ca citate mai târziu.
Exemple de întrebări relevante de adăugat la sondaj:
Ați dezvoltat noi abilități? Care dintre ele, soft skills / hard skills?
Ce ați dori să continuați să învățați?
Ați câștigat mai multă încredere în lucrul la propriul proiect / crearea companiei?
Veți lucra la proiect ulterior?
De ce abilități / resurse aveți cel mai mult nevoie pentru a continua să lucrați la proiectul dvs.?

EVALUAREA IMPACTULUI PENTRU
VOLUNTARI/FORMATORI/MENTORI
De asemenea, este important să primiți feedback de la voluntari, formatori, mentori sau alte tipuri
de participanți de sprijin implicați în eveniment / program.
Ați dezvoltat noi abilități? Care dintre ele, soft skills / hard skills?
Ce v-a plăcut cel mai mult în timpul participării dumneavoastră?
Doriți să contribuiți la proiectul (participant) ulterior?
Doriți să participați din nou?
Ați recomanda experiența unui coleg?
Puteți utiliza, de asemenea, chestionarul de feedback disponibil în anexele „Setului de instrumente
pentru a dezvolta sustenabilitatea prin mentorat”.
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URMĂRIREA (CREAREA COMPANIEI) A PROGRESELOR
PROIECTELOR ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ PROGRAM
Aceasta constă în urmărirea evoluției proiectelor. Acest lucru ar trebui făcut chiar la sfârșitul
programului și, în mod ideal, 6 sau 12 luni mai târziu, dacă reușiți să țineți evidența.
Puteți colecta informații precum:
Starea proiectelor la sfârșitul programului
Principalele bariere cu care se confruntă participanții
Numărul de fondatori solo sau echipe
Resurse necesare dezvoltării proiectului (finanțare, abilități ...)
Dacă proiectul nu este continuat, identificați principalele motive pentru a contribui la
promovarea discuției cu privire la tema antreprenoriatului feminin.

COMUNICAREA ASUPRA ȘI CU IMPACT
Redactarea unui scurt raport după încheierea programului este recomandată și întotdeauna foarte
profesională. Acest lucru poate fi solicitat și de către partenerii sau donatorii dvs. Este mult mai ușor
de făcut dacă ați colectat cu atenție informații în timpul programului, așa cum s-a menționat
anterior.
De asemenea, vă ajută să arătați nevoia grupului dvs. țintă și cum puteți contribui la sprijinirea și
proiectarea activităților dvs. pentru a servi acești beneficiari.

Mai bine să păstrați acest raport scris scurt și scurt, frumos prezentat și organizat pentru a avea
mai multe șanse să fie citit și folosit! Utilizați cadre pentru a sublinia puncte importante și informații
specifice.
Acest lucru se poate face și cu o scurtă prezentare Powerpoint / diapozitive.
Utilizați imagini, postări pe rețelele sociale, citate ale participanților, date cheie care
contează! Nu ezitați să folosiți povestiri (vizuale) pentru a vă comunica impactul.
Distribuiți-l partenerilor dvs. după evenimente.
Folosiți datele cheie, învățăturile și KPI (indicatorul de performanță cheie) în viitor
atunci când proiectați noi evenimente și căutați noi parteneri.
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CONCLUZIE:
Punerea în aplicare a instrumentelor și a proceselor pentru urmărirea și măsurarea impactului dvs.
este cheia pentru a vă măsura succesul. Cu datele colectate, veți putea spune povestea
organizației dvs. și, mai important, modul în care schimbați viața oamenilor datorită inițiativelor
dvs.!
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