
Impact fókusz – hogyan változik valójában az 
érintettek élete a hétköznapokban?

Theory of change



Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

stratégiai (kísérés, hatásmérés, szervezetfejlesztés, képzés, coaching, kommunikáció, fundraising)

működési (on-line megjelenés, IT, HR, könyvelés, adó és jogi tanácsadás, hírügynökség)

és partner közvetítő (vállalati, önkormányzati kapcsolatok, pro bono, CSR projektek)

szolgáltatásokkal.

Civil Support Nonprofit Kft.



Civil Support ügyfelek
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Szervezeti stratégia, hatásmérés
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állapotok eléréséért mit kell tennünk?
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Misszió – ebből mi a mi dolgunk?
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Szociális ügynökség, oktató program és a 
bántalmazott nőkkel foglalkozó szervezet 

összefog, hogy kifejlessze a túlélők 
munkahelyteremtő programját
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a jövő-
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állapotokról

Erőforrások – mi áll a rendelkezésünkre a tevékenységhez –
és mi nem?

Érintettek – kikre van hatással a társadalmi probléma?

Indikátorok 
– mi alapján 
tudjuk, hogy 

elértük 
ezeket az 

állapotokat?

Társadalmi probléma – helyzetkép, hogy jött létre, hova vezet?
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prioritások

Erőforrás 
szükséglet
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a működés?

Hogy 
mutatjuk 
majd be a 
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Theory of change

Változás modell 
Változás elmélet
Változás térkép
Hatás térkép

Módszertan + 
Együttműködési és 
reflexiós folyamat
a változás nyomon követésére



• Probléma megfogalmazása (helyzetkép, kritikus területek, érintettek)

• Hosszú távon kívánt hatás azonosítása (vízió) – vagyis milyen változást 

akarsz elérni?

• Ezt megelőző hatások (outcome-ok) útvonala (térképezés visszafelé)  -

hatástérkép, és az egyes útvonalakon a köztes elérendő kisebb változások

• Ebből melyik „útvonallal” foglalkozik a szervezet (misszió)

• A többi „útvonal”: hasonló célú szervezetekkel munkamegosztási 

lehetőség!

• Meglévő erőforrások, előfeltételek azonosítása, ezek magyarázata

• Beavatkozások a hatás elérése érdekében (ki, mit, hogyan, mikor csinál)

• Indikátorok meghatározása (kire gyakorol hatást, hány embert fog 

érinteni, mekkora lesz a változás, mikor történik a változás)

• Hogyan mérjünk (milyen eszközzel, mikor, ki)

Theory of change



Theory of change - story
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• Közös megértést hoz, vagy legalább felismerteti az értelmezési 

különbségeket

• Segít fókuszálni a fontos dolgokra, és arra, hogy mi a szerepünk a kívánt 

változásban

• Tervezési, mérési és tanulási eszköz egyben

• Segít azonosítani a stratégiai partnereket

• Támogatja a szervezet fejlődését, új emberek betanítását, a rendszerek 

összehangolását a stratégiai prioritásokkal

• Kommunikációs eszköz: összefoglalja és bemutatja, ami fontos

• Támogatja a munkatársak megerősödését: a pozitív változásban játszott 

saját szerepük való gondolkodás, párbeszéd növeli a motivációt, és 

bevonja őket

Miért jó?



Példák
Kisebbség elfogadása – teendők a 
közösségben a többség felé nyitással

Fenntarthatósági területek közti 
összefüggések, fókuszpontok, 
stratégiai partnerség, közös nyelv

Boldogság központú oktatás – ugyanaz 
fejlesztendő a tanároknál és a szülőknél, 
mint a gyerekeknél



A változás modell mely részén akarunk mérni?

Hogyan válasszunk mérési módszertant?

Hatások

Erőforrások
Tevékenység Eredmény Rövidtávú 

kimenetek
Középtávú 
kimenetek

Társadalmi 
hatás

Környezet
Kapcsolatok és 
kapacitás

Bevezetés
Mennyiség és 
minőség

Kimenetek
Eredményesség, elérés
és elégedettség

Formáló / fejlesztő hatásmérés Összegző / bizonyító hatásmérés
és / vagy

A helyzetünk milyen 
jellemzői segítik a legjobban, 
hogy elvégezzük a tervezett 
munkát?

Mit ért el a program a 
közösségünkben?

Hogy értékeljük, 
mi volt  a munkánk 
hatása a közösségre?

Mit tanultunk abból, hogy 
ilyen tevékenységet 
végeztünk egy 
ilyen közösségben?



IndikátorokHatások

Erőforrások

Tevékenysé
g Eredmény

Rövidtávú 
kimenetek

Középtávú 
kimenetek

Társadalmi 
hatás

Fókusz terület Indikátor (mérőszám) Hogyan mérhető?

Befolyásoló hatások A befolyásoló hatások mérőszámai – az 
általános népességre vonatkozó kutatási 
eredményeket igényelhet / nemzeti 
statisztikai adatokat

A  program előtti és utáni 
adatok összehasonlítása

Erőforrások A pénzügyi / humán kapacitásra vonatkozó 
riportok

Tervezett és tényleges 
erőforrás felhasználás 
összehasonlítása

Tevékenységek A tervezett tevékenységek leírásai
A megvalósult tevékenységekről szóló 
riportok
Résztvevők leírása

Tervezett és tényleges 
tevékenységek, 
résztvevők 
összehasonlítása

Eredmények A megvalósult tevékenységekről szóló 
riportok, leszállított termékekről / 
szolgáltatásokról szóló riportok

Tervezett és tényleges 
tevékenység mennyiségi 
és minőségi mutatóinak
összehasonlítása

Kimenet & társadalmi 
hatás

Résztvevők attitűdje, tudása, készségei, 
benyomásai, viselkedése, gondolatai, amit a 
tevékenység okozott

A program előtti és utáni 
mérési eredmények 
összehasonlítása



Mi a fókusza a hatásmérésnek? – Nem biztos, hogy mindent mérni kell...

• Szedjük össze a változás modell legfontosabb elemeit

• Ki lesz a felhasználója a mérés eredményének?

• Mit fog kérdezni ez a felhasználó a programról?

• Milyen információ kell ennek a kérdésnek a megválaszolásához?

• Hogyan lesz az információ felhasználva?

Hogyan válasszunk mérési módszertant?



Hogyan válasszunk mérési módszertant?

Felhasználó Tipikus kérdés Felhasználás módja

Menedzsment és 
munkatársak

Eléred a célcsoportot?
A résztvevők elégedettek a programmal?
Eredményes a program?
Hogyan tudjuk fejleszteni?

Irányítási, napi 
működtetési döntések

Résztvevők Rész döntések, napi működés
Segít a program nekem, és más hozzám 
hasonlóknak?
Mi fejlesztené a programot legközelebb?

Döntés a részvétel 
folytatásáról

A közösség tagjai A mi közösségünkre van szabva a program?
Mit valósít meg valójában a program?

Döntés a részvételről és 
támogatásról

Hivatalos személyek Kit szolgál a program?
Milyen változást ér el?
Eléri a célcsoportot? 
Mit gondolnak a résztvevők a programról?
Megéri azt, amibe kerül?

Döntés elköteleződésről
és támogatásról
Tudás a program 
koncepciójának 
használhatóságáról

Adományozók Elérte a program, amit ígért?
Működik a program?
Megéri azt, amibe kerül?

Átláthatóság és a 
jövőbeli adományozás
fejlesztése



Köszönöm a figyelmet!

Lévai Gábor

Levai.gabor@civilsupport.hu

Tel: +36305879054

www.civilsupport.hu / www.civiljob.hu / www.civilhirugynokseg.hu


