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Įžanga
Šio dokumento tikslas – apžvelgti jaunimo organizacijų ir socialinių verslų Baltijos šalyse: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, – socialinio poveikio matavimo praktikas. Siekiama 
apibendrinti jaunimo organizacijų socialinio poveikio patirtį ir išsiaiškinti, kokios priežastys 
motyvuoja matuoti socialinį poveikį. Kartu projekto vykdytojai siekia išsiaiškinti, kokių 
socialinio poveikio matavimo įrankių ar medžiagos organizacijoms trūksta, kad jos socialinį 
poveikį galėtų matuoti efektyviau. Šis dokumentas apibendrina ir paaiškina, kodėl dalis 
organizacijų nematuoja savo daromo poveikio, kas motyvuotų keisti elgseną ir kokių 
socialinio poveikio matavimo įgūdžių bei įrankių trūksta. Galiausiai, pristatomi geriausių 
Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio matavimo praktikų pavyzdžiai.

Šis dokumentas apibendrina pirmąjį projekto „BALTIC: YOUTH : IMPACT“ etapą. Projektą 
vykdo penkios Baltijos šalių organizacijos, kurios siekia spręsti socialinio poveikio matavimo 
problemas regione, vykdydamos programas, gerinančias socialinio poveikio matavimo žinias, 
įgūdžius ir praktiką. Pagrindiniai šio projekto tikslai – praplėsti jaunimo organizacijų 
darbuotojų socialinio poveikio  matavimo, vertinimo ir komunikacijos žinias bei įgūdžius. 
Atsižvelgdami į šioje studijoje pateikiamus duomenis, kursime įrankius, kurie jaunimo 
organizacijoms ir socialiniams verslams padės matuoti ar pradėti matuoti savo socialinį 
poveikį.

Studiją sudaro keletas dalių, kurios buvo įgyvendintos pirmajame projekto etape. Pirma, 
autoriai apibendrino ankstesnes šios tematikos studijas Baltijos šalyse, kad galėtų įvertinti 
šioje studijoje nagrinėjamų temų aktualumą.  Antra, surengta virtuali apklausa, kuri įtraukė 
įvairias jaunimo organizacijas, socialinius verslus, jaunimo organizacijų tarybas, studentų ir 
kitas asociacijas, veikiančias jaunimo srityje. Virtuali apklausa Estijoje vyko nuo 2021 m. 
vasario 15 d. iki vasario 28 d, Latvijoje – nuo vasario 15 d. iki kovo 25 d., Lietuvoje – nuo vasario 
15 d. iki kovo 5 d. Kiekvienoje šalyje apklausoje dalyvavo po 19 organizacijų. Iš viso apklausoje 
dalyvavo 57 organizacijos. Pirminis apklausos rengėjų tikslas buvo pritraukti bent 30 dalyvių 
kiekvienoje šalyje, tačiau apklausos metu paaiškėjo, kad ir mažesnis kiekis organizacijų 
perteikia didelę socialinio poveikio matavimo praktikų įvairovę. Galiausiai, kiekvienoje 
projekte dalyvaujančioje šalyje buvo surengti penki išsamūs interviu: trys su gerąsias 
socialinio poveikio matavimo praktikas demonstruojančiomis organizacijomis ir du su 
organizacijomis, nematuojančiomis socialinio poveikio.  
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Poveikio apibrėžimas
Jaunimo organizacijos ar socialinio verslo daromas poveikis yra bet koks organizacijos 
veiklų sukeltas efektas žmogui, žmonių grupei ar aplinkai. Lengviausias būdas suvokti 
poveikio koncepciją – kelti klausimus: „Kokie pokyčiai įvyko mūsų dėka?“ ir „Kokie pokyčiai 
nevyktų, jei mes nevykdytumėme savo veiklų?“.

Poveikis gali būti klasifikuojamas į pozityvų ir negatyvų, planuotą ir neplanuotą. 
Dažniausiai jaunimo organizacijos daro įtaką jaunų žmonių požiūriui, žinioms, įgūdžiams ir 
patirtims, taip pat jų gyvenimo sąlygoms. 
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Pozityvus planuotas pokytis 
dažniausiai yra susijęs su organizacijos 
misija, vizija ir pagrindiniais siekiais. 
Jaunimo organizacijų vykdomos 
veiklos taip pat kartais sukelia 
neplanuotą pozityvų pokytį, kai, 
pavyzdžiui, organizacija pirmiausia 
siekia edukuoti ir įgalinti jaunus 
žmones, tačiau jaunimas kartu įgyja 
darbo grupėje ir projekto valdymo 
įgūdžių.  

Negatyvų (dažniausiai neplanuotą) 
poveikį sukelia prastos kokybės arba 
neužbaigtos jaunimo organizacijų 
veiklos. Pvz., jauni žmonės „blogomis“ ar 
„nuobodžiomis“ veiklomis įvardija 
situacijas, kurios nesuteikia galimybės 
reflektuoti, mokytis ir augti. Negatyvus 
poveikis gali būti susijęs ir su procesu, 
kitaip vadinamu „galimybės kaina“: kai 
jauni žmonės savo laiką skiria veikloms, 
kurios pasižymi mažesniu ir negatyviu 
poveikiu, o ne veikloms, kurios sukelia 
pozityvų socialinį poveikį. 

Apibendrindami galime teigti, 
kad jaunimo organizacijos sėkmė 
labai priklauso nuo daromo 
pozityvaus poveikio ir gebėjimo 
išvengti bet kokio negatyvaus 
poveikio, teikiamo paslaugų 
gavėjams. 



Kitų studijų ir informacijos 
Baltijos šalyse apibendrinimas

LATVIJA

Latvijos jaunimo politikos dokumentuose 
teigiama, kad svarbiausias jaunimo 
politikos tikslas, tą pabrėžia  ir „Jaunimo 
įstatymas“, užtikrinti, kad jaunimą pasiektų 
veiklos, kurios padėtų formuoti jaunų 
žmonių pasaulėžiūrą, asmenybę bei 
skatintų jų įsitraukimą į visuomenę ir darbo 
rinką. Tačiau nacionalinėje ataskaitoje 
„Jaunimo darbo analizė ir jaunimo darbo 
plėtros modeliai Latvijos regionuose“ 
teigiama, jog tam, kad įrodytų galiojančių 
įstatymų poveikį jaunimo integracijos 
procesams, trūksta reikiamos informacijos 
ir įrodymų. Dėl šios priežasties tampa 
sunku užpildyti minėtas spragas ir 
strategiškai planuoti nepriklausomą bei 
kompetentingą jaunimo poltiką, kuri 
svarbiausiu prioritetu laikytų jaunimo 
darbą ir jaunimo darbo daromą poveikį.  
„Jaunimo politikos įgyvendinimo plano 
2016-2020 m. vidutinio laikotarpio 
įvertinimo“ dokumente teigiama, kad reikia 
apibendrinti jaunimo darbuotojų 
atsakomybių sritis, tikslines grupes, veiklas 

ir individualius bei visuomeninio lygmens 
rezultatus ir taip siekti jaunimo politikos 
darnumo ir plėtros.  
Jaunimo antreprenerystės skatinimas ir 
stiprinimas, aktyviai įtraukiant jaunus 
žmones į verslumą ir pilietinę visuomenę 
skatinančias veiklas, padeda užpildyti 
šiandieninės jaunimo politikos spragas. 
Vienas iš pagrindinių jaunimo politiką 
vertinti padedančių rodiklių yra jaunų 
žmonių įsitraukimas į jaunimo asociacijas 
arba kitas nevyriausybines organizacijas. 
Viena iš Latvijos jaunimo politikos 
problemų – jaunimo organizacijų veiklumo 
nuosmukis (pvz., jaunimo įsitraukimo 
nuosmukis), kurį sukelia jaunimo 
organizacijų gebėjimų ir patirties trūkumas 
įgyvendinant įvairius administracinius 
procesus. Tam, kad jaunimo organizacijų 
darbas taptų efektyvesnis, organizacijos 
turi gauti prieigą prie reikiamų resursų ir 
pritraukti motyvuotą jaunimą, kuris savo 
žiniomis ir įgūdžiais prisidėtų prie 
organizacijos sėkmės. 
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https://likumi.lv/ta/id/175920-jaunatnes-likums
https://www.izm.gov.lv/lv/media/4015/download
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunatnes-politika-latvija
https://ljp.lv/sites/default/files/news/documents/LJP%20jaunatnes%20organiz%C4%81ciju%20aptauja%202019_0.pdf
https://ljp.lv/sites/default/files/news/documents/LJP%20jaunatnes%20organiz%C4%81ciju%20aptauja%202019_0.pdf
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Naujasis „Jaunimo srities vystymo planas 2021-2035“ kelis kartus 
įvardina poveikio ir kaštų panaudojimo efektyvumą kaip pagrindinius 
jaunimo politikos srities aspektus, tačiau jaunimo organizacijų veikla su 
šiais aspektais tiesiogiai nėra siejama.  Nacionalinės plėtros dokumentai 
ir jaunimo organizacijų finansavimo modeliai yra palankūs 
organizacijoms, kurios pritraukia didesnį narių kiekį. Daugiau nėra jokių 
kitų nuostatų, kurios motyvuotų jaunų žmonių įtraukimą į jaunimo 
organizacijų veiklas. Tai reiškia, kad procese dėl paramos gavimo, 
vyriausybė reikalauja minimalaus organizacijos narių skaičiaus, tačiau tai 
savaime nereiškia, kad organizacija sieks reikšmingų tikslų.   

Jaunimo organizacijų poveikis Estijoje anksčiau buvo vertintas tik kartą. 
Ši analizė, finansuota Estijos vyriausybės kanceliarijos ir nacionalinės 
Estijos jaunimo tarybos, 2018 m. parodė, kad dauguma jaunimo 
organizacijų savo veiklas ir rezultatus matuoja netolygiai ir nevertina 
savo socialinio poveikio. Studijoje pabrėžiamas reikšmingos informacijos 
rinkimo ir nagrinėjimo trūkumas, pvz., renginių dalyvių skaičiavimas.   
Taip pat duomenys, įvairių apklausų būdu renkami veiklų dalyvių 
atsiliepimai, nėra vertinami ir reflektuojami. Pastebėtina, kad 
dalyvavimas veiklose dažniausiai nėra matuojamas. Studijoje 
akcentuojama, kad gerai apgalvota jaunimo organizacijos struktūra ir 
užduočių pasiskirstymas neturi tiesioginio ryšio su narių pritraukimu bei 
efektyvių veiklų vykdymu. 

ES
TI

JA

LIETUVA
„Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos“ 
vykdytame tyrime „Jaunimo organizacijų 
veikla ir jų atstovavimas savivaldybių 
lygmeniu Lietuvoje (2020)“ teigiama, kad 
jaunimo dalyvavimas organizacijų veikloje, 
net atsirandant alternatyvioms ir 
inovatyvioms dalyvavimo formoms, 
išskirtinas kaip viena esminių prielaidų 
formuoti jaunimo pilietinį aktyvumą ir 
ugdyti jų dalyvavimui reikalingus 
gebėjimus. Studijoje nurodoma, jog 
įsitraukimas į jaunimo organizacijų veiklas 
sudaro palankesnes sąlygas jaunimo iš 
įvairių socialinių grupių atstovavimui bei 
įtraukimui į jaunimo politikos procesus. 
Jaunimo organizacijų darbuotojų 
kompetencijos įvardijamos kaip esminės 

sąlygos sėkmingam organizacijos darbui 
vykdyti ir aiškiai organizacijos naudos 
gavėjų reprezentacijai formuoti.  
2020 m.  „Lietuvos jaunimo reikalų 
departamento“ vykdytame „Jaunimo 
problematikos tyrime“ demonstruojamas 
ženklus jaunimo (14 - 29) įsitraukimo ir 
dalyvavimo nuosmukis NVO ir asociacijų 
veikloje. 2020 m. jaunimo įsitraukimo 
rodiklis siekia tik 0.9%, kai 2011 m. siekė 
9.20%. Studijoje nurodoma, kad žymiai 
sumažėjo savanoriaujančio jaunimo 
skaičius: daugiau nei 80% jaunimo niekada 
nedalyvavo savanoriškoje veikloje, o 
savanorių, palyginus su 2010-2011 m. 
duomenimis, sumažėjo kone trigubai. 

not

measure

https://www.hm.ee/et/noortekava-2035
https://enl.ee/2018/11/27/valminud-on-noorteuhenduste-moju-analuus/
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf
https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/kvieciame-i-2020-m-jaunimo-problematikos-tyrimo-rezultatu-pristatyma/TYRIMO%20ATASKAITA_vie%C5%A1inama.pdf
https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/kvieciame-i-2020-m-jaunimo-problematikos-tyrimo-rezultatu-pristatyma/TYRIMO%20ATASKAITA_vie%C5%A1inama.pdf
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Vykdytų tyrimų išvada 

Jaunimo organizacijų socialinio poveikio matavimo ir valdymo temos Baltijos šalyse nėra 
aktyviai tiriamos. Tačiau įvairūs jaunimo politikos dokumentai ir kitų studijų rezultatai rodo 
jaunimo organizacijų svarbą įvairiuose visuomeniniuose procesuose. Daugumai jaunimo 
organizacijų vis dar sunkiai sekasi matuoti jų daromą poveikį ir išlaikyti aktyvų jaunimo 
įsitraukimą. Todėl labai svarbu išspręsti šiuos jaunimo organizacijų įtraukimo ir poveikio 
matavimo sunkumus, suteikiant aiškių ir visiems prieinamų žinių bei įrankių, padedančių 
matuoti ir planuoti organizacijų daromą poveikį.  

Latvijoje 13 iš 19 jaunimo organizacijų, dalyvavusių apklausoje, matuoja savo daromą socialinį 
poveikį, Estijoje poveikį matuoja tik 7 organizacijos, Lietuvoje – 6. Ši informacija grindžiama pačių 
organizacijų savęs vertinimu pagal tai, kaip jie supranta socialinio poveikio koncepciją. 

Virtualios apklausos rezultatai 

LIETUVA

32%

LATVIJA

68%

ESTIJA

not

measure

not

measure

not

measure

36%

matuoja

nematuoja 

matuoja

nematuoja 

matuoja

nematuoja



Organizacijos, kurios matuoja 
savo socialinį poveikį 
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26 organizacijos, kurios matuoja savo 
daromą poveikį, teigia, kad poveikio 
matavimas joms padeda geriau suprasti 
savo vaidmenį visuomenėje ir užtikrina, jog 
vykdomos veiklos turėtų pozityvų poveikį 
naudos gavėjams. Poveikio matavimas taip 
pat padeda įgyti didesnį finansuotojų ir 
partnerių pasitikėjimą bei įrodyti savo 
vykdomų veiklų svarbą, pritraukiant naujų 
finansavimo galimybių. Poveikio matavimo 
metu gauta informacija organizacijai 
padeda apibendrinti jau įvykdytas veiklas, 
įvertinti pasiektus rezultatus, planuoti 

tolesnę organizacijos raidą bei efektyvią 
komunikaciją.

Iš 26 organizacijų, kurios matuoja savo 
socialinį poveikį, 13 organizacijų matuoja 
visų vykdomų veiklų poveikį, 7 
organizacijos teigia, kad matuoja tik 
finansuojamų projektų poveikį, nes to 
reikalauja projekto finansuotojai, 9 
organizacijos matuoja tik organizacijai 
svarbių veiklų poveikį. Taip pat keletas 
organizacijų savo poveikį matuoja tik sus- 
kaičiuodamos veiklų dalyvius ir savanorius.

Įrankiai, kurie naudojami poveikio matavimui

Socialinis poveikis yra komunikuojamas 
šioms tikslinėms grupėms: 
finansuotojams, partneriams, nariams, 
socialinių tinklų vartotojams, per 
žiniasklaidą pasiekiama platesnė 
visuomenė ir  įmonės, su kuriomis jaunimo 
organizacijos siekia bendradarbiauti 
ateityje. Dažniausiai organizacijos su savo 
auditorijomis komunikuoja rašydamos 
straipsnius, organizuodamos renginius ir 
diskusijas. Tam naudoja socialinius tinklus, 
internetinius tinklalapius ir kitas 
skaitmeninės komunikacijos platformas. 
Daugiausia organizacijų, kurios jau 
matuoja socialinį poveikį, teigia, kad žinių, 
kaip efektyviai ir nuolat matuoti socialinį 
poveikį, tikrai trūksta. Informacija ir 

pavyzdžiai, kurie nurodytų, kodėl poveikio 
matavimas yra svarbus ir kokią naudą 
duotų, irgi reikalingi. Organizacijos 
pabrėžia gerų poveikio matavimo 
pavyzdžių, įrankių bei išorinės pagalbos 
poreikį, formuojant organizacijos 
individualius socialinio poveikio matavimo 
kriterijus. Minimas teorinėmis žiniomis 
grįstų metodų ir įrankių, kurie aprėptų visą 
organizacijos informaciją, trūkumas. 
Organizacijų darbuotojai nori dalyvauti 
seminaruose ir interaktyvaus mokymosi 
renginiuose, kad įgytų daugiau reikalingų 
žinių. Poveikio matavimo praktikas 
sustiprintų finansinė pagalba, žmogiškųjų 
išteklių stiprinimas bei organizacijų vadovų 
įsitraukimas į poveikio matavimo procesus. 

Rengiami įvairaus pobūdžio aptarimai

KLAUSIMYNAI

MENTORIŲ SUSITIKIMAI

  Įvairių duomenų analizės
interviu pokalbiai gyvai ar telefonu

ruošiamos veiklų ataskaitos

socialinės medijos analizė

Naudojamas ,,Mission Measurement'' įrankis

ruošiami registracijų ir dalyvių sąrašai
įvairaus tipo testaiGoogle Forms and analytics

https://www.mentimeter.com/
https://missionmeasurement.com/impact-genome-project/
https://trello.com/en
https://www.typeform.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision


Organizacijos, kurios nematuoja 
savo daromo poveikio

Pagrindinės priežastys, kodėl apklausos 
dalyviai nematuoja socialinio poveikio: 
nežino, kodėl turėtų matuoti socialinį 
poveikį ir kokią naudą gautų, neturi 
pakankamai žinių, trūksta veiklų, kurias 
galėtų matuoti, per menki įgūdžiai ir 
resursai (laiko, finansų, žmogiškieji), neturi 
tinkamų įrankių, kuriais galėtų naudotis. 
COVID-19 pandemijos sukelti iššūkiai 
įvardijami kaip viena iš priežasčių, dėl kurių 
organizacijoms sunku pradėti matuoti 
socialinį poveikį. 

Tam, kad organizacijos matuotų savo 
socialinį poveikį, reikia aiškiai įvardinti 
poveikio matavimo naudą. Viena iš 
pagrindinių priežasčių, kodėl organizacijos 

nematuoja poveikio – žinių stoka. Todėl 
labai svarbu organizacijoms suteikti 
reikiamos informacijos, medžiagos ir 
įrankių, organizuoti seminarus ar kursus, 
kurių metu organizacijos išmoktų naudotis 
suteiktais įrankiais. Resursai – informacija 
ir įrankiai – turi būti pasiekiami visiems. O 
poveikio matavimo procesas turi būti 
greitas, nes dėl laiko stokos organizacijos 
negali tam skirti daug laiko. Pasak 
apklausos dalyvių, išorinė mentorių 
pagalba, patarimai ir parama būtų labai 
naudingi valdant poveikio matavimo 
procesus. Dauguma organizacijų teigia, kad 
poveikio matavimui reikėtų papildomo 
finansavimo.  
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organizacijos 
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Poveikio matavimo nauda



Išsamių interviu analizė 
Pagrindinės idėjos, paaiškėjusios per interviu
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Mažesnės jaunimo organizacijos aktyviau matuoja savo socialinį poveikį. 
Tačiau keleto interviu metu paaiškėjo, kad dažnai organizacijos vis dėlto 
matuoja poveikį, pvz.,  renka atsiliepimus ir vertina savo darbą,  nors dėl 
žinių trūkumo teigia, kad poveikio nematuoja. 

Didesnės organizacijos į savo poveikio matavimo procesus įtraukia kitas 
organizacijas.

Kai kuriose organizacijose pagrindinis vadovas ar projektų vadovas yra 
atsakingas (-a) už poveikio matavimą. Kitose organizacijose poveikį 
matuojantys darbuotojai nuolat keičiasi ir neprivalo daug apie tai 
išmanyti. 

Keletas organizacijų teigia, kad jie galėtų savo poveikį matuoti daug 
efektyviau, jei gautų reikalingų žinių ir įrankių. Organizacijoms taip pat 
reikia komunikacijos žinių ir įgūdžių tam, kad galėtų efektyviau 
komunikuoti savo poveikio rezultatus. 

Pašnekovai taip pat teigia, kad apie socialinio poveikio matavimą nėra 
daug girdėję. Buvo siūloma, kad, pavyzdžiui, jaunimo organizacijų 
asociacijos ir tarybos aktyviau diskutuotų šia tema ir organizuotų poveikio 
matavimo mokymus savo nariams. 

Organizacijos socialinio poveikio matavimo turi išmokti per mokymus ir 
seminarus. Mokymuose turi būti pateiktos pagrindinės poveikio 
matavimo žinios, kalbama apie individualius poveikio matavimo atvejus 
bei dalinamasi trumpais rašytinės informacijos šaltiniais ir gerų praktikų 
aprašymais. 

Dažnai minima, kad poveikio matavimo įrankiai turi būti interaktyvūs ir 
taupytų laiką, nes organizacijos neturi pakankamai resursų, kuriuos 
galėtų investuoti į poveikio matavimo procesus. Poveikio matavimo 
veiklos turi būti interaktyvios, nes tokiu būdu jos labiau įtrauktų jaunus 
žmones nei apklausos, kurios dažnai kelia nuobodulį. Siūloma vykdyti 
neformalias ir labiau žaidimus primenančias veiklas, kurių metu gauti 
atsiliepimai padėtų matuoti organizacijų daromą socialinį poveikį. 



Apibendrinimas
Tyrimų apžvalga padeda suprasti, kad jaunimo įsitraukimas į organizacijų 
veiklas mažėja, todėl jaunimo organizacijų paslaugų kokybė privalo būti 
aukšta.
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Tą pasiekti padėtų socialinio poveikio 
matavimas. Pastebėtina, kad valdančiosios 
institucijos jaunimo organizacijų nevertintų 
tik pagal narių skaičių ir atkreiptų dėmesį į 
organizacijos įtaką bei poveikį jauniems 
žmonėms. Vis dėlto didžiausia problema – 
poveikio matavimo žinių ir įgūdžių 
trūkumas, kurį patvirtina dauguma jaunimo 
organizacijų. Organizacijos, teigiančios, kad 
jau matuoja poveikį, sutinka, kad 
turėdamos žinių ir resursų, šią veiklą 

vykdytų greičiau ir efektyviau. Visoms 
organizacijoms pravartu susipažinti su 
pagrindine mokomąja medžiaga ir dalyvauti 
poveikio matavimo mokymuose, kurių 
metu susipažintų, kaip pamatuoti savo 
veiklas ir sužinoti, kitų organizacijų gerąsias 
praktikas. Kita vertus, toms organizacijoms, 
kurios jau matuoja savo daromą poveikį, 
reikia papildomų žinių ir geresnių įrankių, 
kurie padėtų daromą poveikį dar efektyviau 
matuoti bei komunikuoti. 



pavyzdžiai, kurie nurodytų, kodėl poveikio 
matavimas yra svarbus ir kokią naudą 
duotų, irgi reikalingi. Organizacijos 
pabrėžia gerų poveikio matavimo 
pavyzdžių, įrankių bei išorinės pagalbos 
poreikį, formuojant organizacijos 
individualius socialinio poveikio matavimo 
kriterijus. Minimas teorinėmis žiniomis 
grįstų metodų ir įrankių, kurie aprėptų visą 
organizacijos informaciją, trūkumas. 
Organizacijų darbuotojai nori dalyvauti 
seminaruose ir interaktyvaus mokymosi 
renginiuose, kad įgytų daugiau reikalingų 
žinių. Poveikio matavimo praktikas 
sustiprintų finansinė pagalba, žmogiškųjų 
išteklių stiprinimas bei organizacijų vadovų 
įsitraukimas į poveikio matavimo procesus. 

Geriausios praktikos
ir rekomendacijos 

Strategiškai planuokite savo poveikio matavimo procesą, išskirdami ilgalaikio, 
vidutinio ilgumo ir trumpalaikio poveikio vertinimus. Išsikelkite tikslus ir 
vykdykite atitinkančias veiklas.  

Naudokite įvairius metodus matuodami jūsų daromą poveikį. 

Naudokite virtualius poveikio matavimo ir patikimumą nustatančius įrankius.

Formuokite savo veiklas ir poveikio matavimo sistemą, atsižvelgdami į jūsų 
naudos gavėjų poreikius ir rūpesčius. Tirkite ir kitas svarbias tikslines grupes (pvz., 
jei esate atstovaujančioji organizacija).

Į savo poveikio matavimo procesus 
įtraukite visas suinteresuotas 
grupes (pvz. kitas organizacijas, 
bendruomenių narius), su kuriomis 
dirba jūsų nariai, renginių dalyviai. 
Tokiu būdų surinksite įvairesnę 
informaciją ir sustiprinsite santykį 
su šiomis žmonių grupėmis. 

POVEIKIO MATAVIMO PROCESAS

Komunikuokite ir dalinkitės
sukurtu poveikiu.

Motyvuokite savo tikslinę grupę sekti 
savo augimą ir švęsti jūsų poveikį.

Poveikio rezultatus naudokite 
motyvuodami savo darbuotojus.

Susiekite savo komunikacijos praktikas ir 
poveikio matavimo sistemas: 
komunikuojamas žinutes ir 
komunikacijos plano turinį praturtinkite 
poveikio matavimo metu gauta 
informacija (pvz., apklausų rezultatais, 
citatomis, asmeninėmis istorijomis). 

Gautus poveikio matavimo rezultatus 
naudokite svarbiems tikslams remti.

REZULTATŲ
NAUDOJIMAS IR POVEIKIO
KOMUNIKAVIMAS

Sekite dalyvių progresą ir stenkitės 
surinkti kuo daugiau informacijos.

Sukurkite galimybes jauniems 
žmonėms save įvertinti ir pristatyti, ką 
jie išmoko ir kokių kompetencijų įgijo. 
Jų pateiktą informaciją naudokite savo 
poveikio matavimo procese. 

Sukurkite procesą ir jungiančius 
metodus, naudojamus organizatorių/ 
trenerių ir dalyvių, kurie planuotai 
rinktų poveikio matavimui naudojamą 
informaciją. 

DUOMENŲ
RINKIMAS
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„Laboratorium“ siūlo mokslo pažinimo 
pamokas, stovyklas ir kitas su fizika ir 
chemija susijusias veiklas. Organizacijos 
manymu, kad praktikos trūkumas yra 
pagrindinė priežastis, kodėl vaikai retai 
pasirenka mokslo pažinimo kelią. 
Siūlydami informatyvias pamokas, pilnas 
iššūkių ir praktinių veiklų, jie siekia 
pagrindinio tikslo – padėti vaikams pamilti 
mokslą ir ateityje įgyti šios srities profesiją. 
„Laboratorium“ tikslinė grupė yra vaikai 
nuo 8 iki 18 metų. 

Poveikio matavimo praktikos

„Laboratorium“ poveikio matavimo 
strategiją sudaro duomenys, atspindintys 
kiekvieno vaiko raidą, dalyvaujant jų 
rengiamose paskaitose, trumpalaikiuose 
projektuose ir renginiuose. Pats geriausias 
apdovanojimas – geresni  moksleivių 
mokymosi bei dalyvavimo įvairiuose 
konkurse rezultatai, o taip pat teigiami tėvų 
atsiliepimai apie pozityvų „Laboratorium“ 
veiklų poveikį jų vaikams. Socialinio 
poveikio matavimo rezultatai padeda 
reguliariai gerinti paskaitų ir užsiėmimų 
kokybę. Dauguma naujų „Laboratorium“ 
klientų apie organizaciją sužinojo iš 
pažįstamų. Vadinasi, kad gera klientų 
patirtis yra pats sėkmingiausias reklamos 
būdas. Socialinio poveikio rezultatai 
padeda papasakoti puikias istorijas, kurios 
vėliau naudojamos rinkodarai. 

DUOMENŲ RINKIMAS

Laboratorium

Sekite dalyvių progresą ir stenkitės surinkti 
kuo daugiau informacijos. 
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Abu renginiai suteikia šansą jaunuoliams įsivertinti savo tobulėjimą ir augimą bei pristatyti 
progresą kitiems. Tai momentas, kai mentoriai, tėvai ir organizacijos mato sukurtą poveikį ir 
Latvian 4H gali įvertinti savo narių raidą ir veiklas. Beveik kiekvienas jaunuolis organizacijoje 
siekia gauti garbės norminaciją ir kiekvienas mentorius to linki jaunuoliams, su kuriais dirba. 

„Metinis jaunimo forumas“, kurio metu 
jauni žmonės pristato jų vykdytus metinius 
projektus. Šio renginio metu organizacija 
gali sužinoti, kiek jaunų žmonių pradėjo ir 
baigė savo projektus. 
Forumo metu jauni žmonės pristato 
individualius ir grupinius projektus, kurie 
vykdomi nuo kovo  iki rugsėjo mėn. Gerai 
suplanuotų projektų vykdytojai gauna 
sertifikatus. Jauni žmonės renginio metu 
pasidalina savo patirtimi, ką projekto metu 
išmoko ir kokios patirties įgijo, kiekvienas 
įsivertina save. Tai metas, kai organizacija 
gali įvertinti savo poveikį.  

Garbės nominacija „Aukime!“ – kasmet 
vykstantis renginys, kuriame dalyvauja 
jaunimas, organizacijoje praleidęs bent 
penkerius metus ir gavęs bent penkis 
„Metinio jaunimo forumo“ sertifikatus. Šio 
renginio metu jaunuoliai pristato savo 
penkerių metų patirtį, darbus bei jiems 
įteikiamas garbės apdovanojimas – 
sidabrinis šaukštas ir „Aukime!“ 
nominacija.  Šio renginio metu 
reflektuojama, kokį ilgalaikį poveikį 
organizacija sukūrė, nes paprasta įvertinti, 

Latvian 4H yra didžiausia ir stipriausia jaunimo organizacija Latvijoje, kuri skatina  Latvijos 
visuomenės lyderių ir jaunųjų antreprenerių augimą, pasitelkdama praktinį darbą ir 
neformalųjį švietimą. Jie vykdo aplinkosaugines veiklas bei skatina kaimo vietovių plėtrą. 
Organizacija kasmet ragina  jaunimą prisidėti prie bent vieno projekto, kuris duotų 
asmeninės ar visuomeninės naudos. Latvian 4H jungia daugiau nei 100 klubų Latvijoje bei 
organizuoja įvairius seminarus, sporto žaidynes ir stovyklas, organizuoja įvairius renginius 
jaunimui. Jų pagrindinė tikslinė grupė yra jauni žmonės nuo 8 iki 18 metų. Antroji tikslinė 
grupė yra 16 - 30 metų savanoriai. 

Socialinio poveikio matavimo praktika

Latvian 4H teigia, kad matuoja savo socialinį poveikį, tačiau žino, kad gali tai daryti geriau. Jų 
gerieji pavyzdžiai:

Latvian 4H

Sukurkite galimybes jauniems žmonėms save 
įvertinti bei pristatyti, ką jie išmoko ir įgijo. Jų 
pateiktą informaciją naudokite savo poveikio 
matavimo procese. 

Motyvuokite savo tikslinę auditoriją sekti savo 
augimą ir švęsti jūsų padarytą poveikį. 
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„Estijos Erasmus studentų tinklas“ yra nevyriausybinė organizacija, kuri priklauso didžiausiai 
Europos studentų organizacijai  „Erasmus studentų tinklui (ESN)“. „ESN“ veikia dviejuose 
miestuose: penkiose Talino ir Tartu dalyse. „ESN“ siekia mobilesnės ir lankstesnės mokymosi 
aplinkos, remia skirtingų lygių studentų mainus ir teikia intelektualinę patirtį studentams, 
kurie negali praleisti metų užsienyje. Vienas iš pagrindinių organizacijos projektų yra 
„Erasmus mokyklose“, kuris įtraukia „Erasmus“ bei tarptautinius studentus ir jų viešnagės 
Estijoje metu organizuoja apsilankymus vidurinėse mokyklose. 

Estijos Erasmus studentų tinklas

Sukurkite procesą ir jungiančius metodus, 
naudojamus organizatorių/trenerių ir 
dalyvių, kurie planuotai rinktų poveikio 
matavimui naudojamą informaciją. 

Socialinio poveikio matavimo praktika

Renkami skirtingi duomenys, kurie nurodo 
tikslų pasiektų studentų skaičių ir kaip jie 
vertina pamoką. Tarptautiniai studentai 
gauna veiksmų, kurie turi būti įvykdyti 
vizito metu, sąrašą. Pirma, pamokos 
pradžioje atvykę studentai pažymi, kiek 
vaikų susirinko klasėje. Antra, pamokos 
pabaigoje vaikai turi užpildyti virtualią 
apklausą, kurią sudaro trys klausimai: kaip 
vertinate pamoką; ar ateityje norėtumėte 
mokytis užsienyje; kokia pamokos dalis 
jums yra labiausiai įsiminė. Vizitas 
įamžinamas keliose nuotraukose. 
Atsiliepimai renkami ir iš tarptautinių 
studentų, mokytojų ar koordinatorių, 
projekto globėjų. Išgirstos pastabos 
padeda tobulinti projektą.
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Veiksmų plano ir koordinatorių dėka, 
statistiniai duomenys ir nuotraukos 
atspindi kiekvieną vizitą. Statistiniai 
duomenys padėjo parodyti projekto 
padarytą poveikį,  mokyklose padarytos 
nuotraukos buvo naudojamos 
socialiniuose tinkluose ir tai padėjo 
padidinti projekto žinomumą. 2020 m. 
pavasarį Estijoje „Erasmus Studentų Tinklo“ 
rengiamame „STARawards“ konkurse  
„Erasmus mokyklose“  laimėjo antrą vietą, 
kaip didžiausią poveikį studentams ir 
jaunimo mobilumui daranti programa. 



„Global Shapers Riga Hub“ tai jaunųjų lyderių, gyvenančių Latvijoje, grupė, kuri inicijuoja 
pokytį vietinėje bendruomenėje, mieste ir visoje šalyje. Organizacija atstovauja įvairius 
darbuotojus IT, finansų, verslo, meno ir švietimo sektoriuose. „Global Shapers Riga Hub“  
organizuoja įvairius patyčių prevencijos, jaunimo mentorystės, korporacinio tvarumo, 
senyvų žmonių įtraukimo ir emocinės sveikatos projektus. Jų tikslinė grupė priklauso nuo 
vykdomo projekto, tačiau daugiausia projektų įtraukia jaunus žmones. 

Tai padeda formuoti organizacijos darbą ir skirti daugiau pastangų vykdant projektus, kurie 
atneša papildomos naudos ir poveikio. Kartais projektai turi būti formuojami iš naujo tam, 
kad pasiektų tikslines grupes ir užsibrėžtus tikslus. Poveikio matavimas darbuotojams leidžia 
aiškiai matyti savo darbo rezultatus ir tokiu būdu juos motyvuoja darbui organizacijoje skirti 
daugiau laiko. Skirtingų projekto etapų matavimas padeda sustruktūrizuoti darbą taip, kad 
būtų aiškiai fiksuojama pradžia ir pabaiga bei per šiuos etapus sukurtas poveikis. 

Global Shapers Riga HUB

Poveikio matavimo praktikos

Organizacija vykdo tiksliai ir strategiškai suplanuotą socialinio poveikio matavimą tam, kad 
įvertintų, kokie projektai atneša papildomos naudos ir padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus. 
„Global Shapers Riga Hub“ yra vienas iš pasaulyje veikiančio tinklo centrų, kuriame  socialinio 
poveikio matavimas yra esminis motininės organizacijos reikalavimas. Socialinio poveikio 
matavimas yra skirstomas į tris lygius:

Ilgalaikio socialinio poveikio 
matavimas: 

kiekvienų metų pradžioje 
organizacija rengia komandos 
stiprinimo renginį, kurio metu 

įvardijami ilgalaikiai tikslai, 
kuriuos organizacija turi pasiekti 

per metus. 

Vidutinės trukmės socialinio 
poveikio matavimą:

 organizacija išsigrynina tam 
tikrų projektų tikslus, kad 

nustatytų vykdomų projektų 
raidą, naudą ir poveikį. 

Trumpalaikio 
poveikio 

matavimas: 
nustatomi 

trumpalaikiai 
tikslai, įvertinamos 
tam tikros veiklos.

POVEIKIO MATAVIMAS 

1. 2. 3. 

Strategiškai planuokite savo poveikio matavimo 
procesą, išskirdami ilgalaikio, vidutinio ilgumo ir 
trumpalaikio poveikio vertinimus. Išsikelkite 
tikslus ir vykdykite atitinkančias veiklas.  
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„Pasaulio piliečių akademija“ yra socialinis verslas, kuris įgyvendina įvairius finansuojamus 
projektus, skatinančius tarptautinį švietimą, teikia darbo su jaunimu, neformalaus jaunimo 
švietimo, jaunimo darbuotojų, jaunųjų lyderių ir edukatorių kompetencijų stiprinimo 
paslaugas. Jų tikslinės grupės yra jauni žmonės, jaunimo darbuotojai ir edukatoriai. 

Gautos išvados padėjo suprasti organizacijos darbo sėkmę ir efektyvumą bei padėjo planuoti 
ateities veiklas ir tikslus. Poveikio matavimo rezultatai veikia kaip organizacijos 
darbuotojus motyvuojantis veiksnys, skatinantis darbuotojus imtis dar didesnių projektų.

Pasaulio piliečių akademija (PPA)

Socialinio poveikio matavimo praktika

Organizacija nuolat matuoja savo daromą poveikį. Pavyzdžiui, vieną iš ilgalaikių 
projektų jie vertino vykdydami pokalbius su šio projekto vykdytojais/dalyviais ir 
įsitraukusiomis bendruomenėmis. Pokalbių metu buvo galima išgryninti per 
trejus metus projekto sukurtą socialinį poveikį dalyvavusioms organizacijoms: 
padidino jų augimą, padėjo suformuoti jų identitetą. Pokalbiai padėjo suvokti, 
kad globalus švietimas tapo visų dalyvavusiųjų organizacijų prioritetu. Projekto 
vertinimo metu organizacija taip pat vykdė apklausą, kuri padėjo suprasti, kokį 
poveikį projektas padarė jame dalyvavusiems jauniems žmonėms. Paaiškėjo, 
kad poveikis buvo išties pozityvus: jie geriau suvokia globalios vienybės 
koncepciją ir globalaus švietimo poreikį bei yra labiau susidomėję dalyvauti 
globalių problemų sprendimo procesuose ir pan.  

Naudokite įvairius metodus matuodami jūsų 
daromą poveikį. 

Į savo poveikio matavimo procesus įtraukite 
visas suinteresuotas grupes (pvz. kitas 
organizacijas, bendruomenių narius), su 
kuriomis dirba jūsų nariai, renginių dalyviai. 
Tokiu būdų surinksite įvairesnę informaciją ir 
sustiprinsite santykį su šiomis žmonių grupėmis. 



Naudokite virtualius poveikio matavimo 
ir organizacijos patikimumą nustatančius 
įrankius.

„Lietuvos Junior Achievement“ yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo 
neformalaus švietimo programas, gerinančias jaunų žmonių ekonomikos žinias, verslo 
kompetencijas ir įgūdžius. Jų tikslinės grupės yra 7-19 metų vaikai ir jaunuoliai, mokytojai ir 
poveikio investuotojai, kurie remia organizacijos veiklas. 

Šis pavyzdys rodo sėkmingą virtualių įrankių pritaikymą, matuojant socialinį poveikį. Šis 
laiką tausojantis įrankis organizacijai padeda pamatuoti programos „Titan“ daromą poveikį 
bei padeda ją atitinkamai pagerinti. Organizacija šią informaciją pristato savo poveikio 
investuotojams ir kitiems su organizacija susijusiems asmenims, kurie įsitikina programos 
efektyvumu. 

Lietuvos Junior Achievement

Socialinio poveikio matavimo praktika

Vienos iš organizacijos programos „Titan“ 
poveikis matuojamas naudojant virtualų 
„Mission Measurement“ poveikio 
matavimo įrankį. „Titan“ supažindina 
moksleivius su kritiniais ekonominiais ir 
vadybos sprendimais, ugdo 
antreprenerystės gebėjimus, suteikdami 
progą dalyviams per interaktyvią 
simuliaciją (Holo-Generator) valdyti savo 
virtualią įmonę. Su virtualaus poveikio 
matavimo įrankio pagalba, organizacija 
matuoja programos pagrindinį rezultatą – 

pasirengimą darbo rinkai. Pagal „Mission 
Measurement“ 2020 m. vasario mėn. 
pateiktus duomenis, programa įtraukė 
4406 jaunus žmones. Jie įgijo reikalingų 
darbui įgūdžių, kitų gebėjimų, žinių, 
reikalingų darbo paieškai, taip pat 
kvalifikacijų, susijusių su aktualiomis 
karjeros galimybėmis. Šis įrankis taip pat 
išmatavo kiekvieno pasiekto tikslo kainą, 
programos intensyvumą ir kitą svarbią 
poveikio matavimo informaciją.   
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https://missionmeasurement.com/impact-genome-project/


„Estijos LGBT Asociacija“  yra ne pelno 
siekianti asociacija, kurios tikslas yra 
palaikyti LGBT+ žmones ir jų artimuosius, 
teikiant paramą, atstovavimo paslaugas ir 
gerinant visuomenės supratimą apie 
LGBT+ bendruomenės problemas.  

Bendruomenės analizavimas, poveikio matavimas asociacijai padeda suvokti bendrą situaciją, 
poreikius bei suteikti šansą politikams ir kitiems sprendimų priėmėjams suprasti, kokie 
pokyčiai yra reikalingi. Tyrinėdama ir matuodama savo daromą poveikį, asociacija surado 
sprendimą, kaip pasiekti „paveikų vidurį“, žmonių grupę, kurie dar neturi nuomonės LGBT+ 
tema, ir kaip paveikti net ir nesiklausančiųjų nuomonę. 

Poveikio matavimo praktika

Asociacija visada renka atsiliepimus, 
analizuoja specialius indikatorius, pvz., 
renginių ir dalyvių skaičius ir pan. Surengę 
apklausą, jie sugebėjo apibendrinti Estijos 
LGBT+ bendruomenės pagrindinius 
rūpesčius ir poreikius, o gautus rezultatus 
panaudojo planuodami naująją asociacijos 
strategiją. 

Estijos LGBT Asociacija

Formuokite savo veiklas ir poveikio matavimo 
sistemą, atsižvelgdami į jūsų naudos gavėjų 
poreikius ir rūpesčius. Tirkite ir kitas svarbias 
tikslines grupes (pvz., jei esate atstovaujančioji 
organizacija).
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„Youth For Understanding“ (YFU) yra viena 
seniausių tarptautinių mainų organizacijų. 
„YFU“ rengdami kultūros mainų programas 
siekia paskatinti žmones suprasti įvairius 
kultūrinius panašumus  bei kartu išskirti ir 
priimti egzistuojančius skirtumus. 
Organizacijos programos Estijos 
moksleiviams suteikia progą išvykti ir 
pažinti pasaulį. Mokiniai turi galimybę 
metus užsienyje pagyventi kitų moksleivių 
šeimose. Nuo 1995 m. daugiau nei 500 
moksleivių dalyvavo tokiose  programoje 
visame pasaulyje. 

Poveikio matavimas padeda „YFU Estonia“ parengti stiprią komunikaciją ir joje 
naudojamas žinutes. Poveikio komunikavimas šiai organizacijai yra itin svarbus, nes ji 
renka aukas, iš kurių moka stipendijas jaunuoliams iš nepasiturinčių šeimų.

Poveikio matavimo praktika

Kasmet „YFU Estonia“ rinkdama moksleivių 
atsiliepimus aiškinasi, ar organizacija 
mokiniams, dalyvavusiems mainų 
programoje ir kitose veiklose, suteikė 
pakankamai pagalbos ir palaikymo. Gauti 
rezultatai išsamiai išanalizuojami ir 
naudojami gerinant veiklas. Kartu su 
atsiliepimais organizacija renka dalyvių 
komentarus ir pagyras, kurios dažnai 
išreiškia dalyvių pasitenkinimą veiklomis.  
Organizacija kasmet rengia savanorių 
apklausą ir gautus duomenis įtraukia į 
poveikio raportą Maailmamuutjad.ee 
internetiniame puslapyje (ChangeMake 
webpage). 

REZULTATŲ NAUDOJIMAS
IR POVEIKIO KOMUNIKAVIMAS 

Youth For Understanding
Estonia (YFU Estonia)

Komunikuokite ir dalinkitės
sukurtu poveikiu. 

Susiekite savo komunikacijos praktikas ir 
poveikio matavimo sistemas: komunikuojamas 
žinutes ir komunikacijos plano turinį 
praturtinkite poveikio matavimo metu gauta 
informacija (pvz., apklausų rezultatais, 
citatomis, asmeninėmis istorijomis). 
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Savo gautus poveikio matavimo duomenis 
naudokite svarbiems tikslams remti.

„LiJOT“ yra didžiausia jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 70 nacionalinių ir regioninių 
jaunimo organizacijų ir jaunimo tarybų. Organizacija vykdo projektus, susijusius su jaunimo 
reikalų problematika Lietuvoje bei konsultuoja savo tinklo organizacijas ir pristato jų 
nuomonę  jaunimo politikos formavimo procesuose. Jų pagrindinė tikslinė grupė yra 
organizuotas jaunimas, kuris dalyvauja įvairių jaunimo organizacijų veiklose visoje šalyje. 

„LiJOT“ naudoja šiuos socialinio poveikio matavimo duomenis 
savo ateities tikslų ir veiksmų planavime bei jaunimo 
politikos procesuose, kai socialinio poveikio duomenys 
nurodo jaunimo organizacijų darbo vertę. Tai padėjo pasiekti 
tikslą – valstybės biudžeto dalis, skirta jaunimo reikalams 
šiemet padidėjo 30%. Tai suteiks naudos ne tik LiJOT ir 
organizacijos nariams, bet ir visiems Lietuvos jaunuoliams. 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Poveikio matavimo praktika

Nuolatinis kokybinių duomenų rinkimas padeda matuoti pačios organizacijos ir jų narių 
poveikį naudos gavėjams. „LiJOT“ dukart per metus organizuoja asamblėjas, suburiančias 
visus jų tinklo narius bei dažnesnius forumus, kurių metu dalyviai dalijasi kiekybiniais ir 
kokybiniais duomenimis. Šie duomenys apibendrinami ir naudojami bendram organizacijos 
ir jų narių poveikio matavimo procese. Organizacija nuolat rengia studijas, nagrinėjančias 
Lietuvos jaunimo problemas ir prisidedančias prie organizacijos socialinio poveikio 
matavimo procesų. 
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