DRUŠTVENI POVRAT ULAGANJA
(SROI-Social return on investment) je društveni, ekonomski
i ekološki utjecaj prikazan kroz financijsku vrijednost
DPU principi:
• uključivanje dionika
• razumijevanje promjene
• vrednovanje onog što je bitno
• uključivanje onog što je mjerljivo
• transparentnost
• bez pretjerivanja
• provjera rezultata

Teorija promjene
(THEORY OF CHANGE):
Priča o tome kako je vaša
intervencija utjecala na
promjene u zajednici.

DEFINIRATI ŠTO MJERIMO

SCOPE

POPIS SVIH DIONIKA NA KOJE JE DJELOVALA PROMJENA KOJU MJERIMO
(pozitivna i negativna)

ODABIR KLJUČNIH DIONIKA
(zaposlenici, donatori, grad, sudionici na projektu, članovi…)

STAKEHOLDERS

SAZNATI OD KLJUČNIH DIONIKA ŠTO IM SE PROMIJENILO
(fokus grupe, intervjui, upitnici, osobni kontakt, telefon, radionice i sl.)

DEFINIRATI INPUTE DIONIKA
(što su oni uložili i koja je vrijednost njihove investicije? Vrijeme, novac, znanje i sl.)

KOJI REZULTAT SU DALI INPUTI
(broj ljudi koji su završili edukaciju, broj zaposlenih, broj novih klijenata i sl.

INPUT

OUTPUT

DEFINIRANJE PROMJENE
(povećanje znanja, neovisnost, financijska stabilnost, samopouzdanje…)

KAKO MJERITI NAVEDENU PROMJENU?
(cijena neke druge edukacije, cijena kave ako ljudi više izlaze, cijena
fitnes treninga, broj ljudi na zavodu za zapošljavanje, davanja od HZZ-a)

ODAKLE DOBITI INFORMACIJE
(web, izvještaji HZZ-a, HZZO-a, državnog zavoda za statitstiku,
cijena zdravstvenih usluga, upitnik o vrijednosti sudionicima)

OUTCOME

DODJELJIVANJE VRIJEDNOSTI - KOLIČINA (koliko je takvih promjena bilo ili će biti)
TRAJANJE PROMJENE (mjesec,godina i sl.)
DODJELJIVANJE FINANCIJSKE VRIJEDNOSTI PROMJENI
DOBIVANJE VRIJEDNOSTI PROMJENE

SMANJENJE VRIJEDNOSTI PROMJENE KROZ GODINE USLIJED DRUGIH UTJECAJA
(druge edukcije, nezaposlenost, promjene posla, promjene klijenata i sl.)
DEADWEIGHT % - što se dogodi ako nebi održali aktivnosti
DISPLACEMENT % - koja aktivnost se uslijed naše ne bi održala
ATTRIBUTION % - tko je još doprinosio promjeni
DROP OF % - da li se ishod smanjuje kroz godine

IZRAČUN UTJECAJA
UKUPNA VRIJEDNOST - %SMANJENJA VRIJEDNOSTI = SADAŠNJA VRIJEDNOST

ESTABLISHMENT
IMPACT

IMPACT

SROI = Sadašnja vrijednost/vrijednost inputa

Sadržaj infografike isključiva je odgovornost ACT KONTO d.o.o.
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