


• A társadalmi hatásméréssel, társadalmi értékkel foglalkozó 
nemzetközi ernyőszervezet: http://www.socialvalueint.org

• Hatásmérés munkacsoportok: Ausztria, Ausztrália, 
Bulgária, Dél-Afrika, Észtország, Franciaország, Hongkong, 
Írország, Japán, Kanada, Magyarország, Olaszország, 
Oroszország, Portugália, Svédország, Új-Zéland

• Tevékenység: konferenciák, tréningek, webinárok, 
tudástár, Global Value Exchange (később külön)

• Magyar munkacsoport: 2014-ben alakult a Civil Support
vezetésével, a 2015-ös inaktív év után most indul újra 
ezzel az eseménnyel.

Social Value International



Hol tart ma Magyarországon a társadalmi hatásmérés? Lévai Gábor 
ügyvezető – Civil Support Nonprofit Kft.
“Amit nem tudunk mérni, azon nem tudunk javítani” – Kojnok Valéria –
Magyar Adományozói Fórum
Impact fókusz – hogyan változik valójában az érintettek élete a 
hétköznapokban? – Lévai Gábor – ügyvezető – Civil Support Nonprofit 
Kft.
Hatásmérés a KPMG Valós Érték módszertanával – Kraft Anikó – KPMG 
Tanácsadó Kft.
A Valós Érték módszertan alkalmazása – Martin de Jong – Sustainable
Business manager – Vodafone Holland (Angol nyelvű előadás)
A London Benchmarking Group módszertan alkalmazása – Markovics 
Emma – kommunikációs szakértő MOL csoport
Hatásmérés első lépései civil szervezeteknél – Galambos Rita –
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
+ 1: Global Value Exchange 2.0 – Ben Carpenter – Social Value
International (Angol nyelvű előadás)
10.40 – 12.00: kávészünet, networking

Program



A hatásmérés helyzete

A társadalmi hatásmérés 
• az érintettek életében
• a szervezet tervezett tevékenységéből 

fakadóan bekövetkező 
• rövid és hosszú távú változást
• méri
• előre meghatározott indikátorok 

alapján

Nem reprezentatív (105 civil szervezet által kitöltött) 
felmérést készítettünk az elmúlt 3 hétben

Azt vizsgáltuk, hogy ezek a szervezetek mikor, hogyan és 
miért használnak hatásmérést a működésük során.



Érintettek bevonása

Bevonták-e a tevékenységek / projektek kialakításba az érintetteket?

Megkérdezték őket az igényeikről?

Megkérdezték őket a lehetséges megoldásokról?

Bevonták őket a projekt tervezésbe?

Bevonták őket egy pályázat előkészítésébe?

Tevékenység 
/ projekt 

előkészítés

Tevékenység 
során

Projekt 
záráskor

Utánkövetés



Folyamatos adatgyűjtés

Gyűjtenek-e rendszeresen (legalább félévente) infót az érintettektől?

A célcsoportban felmerülő problémákról, nehézségekről?

A célcsoportban felmerülő igényekről?

Tevékenység / 
projekt 

előkészítés

Tevékenység 
során

Projekt 
záráskor

Utánkövetés

Mérik a programokban résztvevők magatartás változását?

Mérik a programokban résztvevők tudás változását?



Utánkövetés

Részvétel után milyen pozitív életminőségbeli változás történt?

Mennyire tartós a pozitív változás a projektből kikerülés után?

Tevékenység / 
projekt 

előkészítés

Tevékenység 
során

Projekt 
záráskor

Utánkövetés

Hogyan mérnek?



Vállalati partner kéri?

Együttműködik-e vállalati partnerrel?

Mi a partner elvárása az együttműködés eredményére?

Milyen formában?



Köszönöm a figyelmet!

Lévai Gábor

Levai.gabor@civilsupport.hu

Tel: +36305879054

Az előadások itt lesznek elérhetőek: 
http://civilsupport.hu/esemenyek/hatasmeres-meetup/


