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Erasmus+ võimalus ja risk: 
mingi õppimine toimub     
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Mõju eesmärgistamise ja 
hindamise näide:               
vaatame programmi 

Changemakers Academy 
„armatuurlauale“ ja „mootorisse“





Indikaator 2016 Selgitus

Silmast-silma infot saanud noorte arv
700

Sotsiaalse ettevõtluse info messil Teeviit ja 

koolides

Programmi kandideerinud noorte arv
124

Sh 47 emakeelena vene keelt kõnelevat 

osalejat

Programmis osalenud noorte arv
48

Sh 17 emakeelena vene keelt kõnelevat 

osalejat

Programmis uusi oskuseid omandanud noorte 

osakaal
97,6%

Kirjaliku küsitluse analüüsi tulemus

Programmi kogemust lähema aasta jooksul 

edasises isiklikus arengus kasutavate noorte 

osakaal

78,6%

Kirjaliku küsitluse analüüsi tulemus

Tänu programmile sotsiaalse ettevõtluse 

olemusest paremini teadlike noorte osakaal 97,6%
Kirjaliku küsitluse analüüsi tulemus

Auhindade arv
1

Tiimil "Wait For It" Turundusraadio Nädala 

turundustähe tunnustus.

Kaasatud sotsiaalsete ettevõtete arv 6



"Toimunud muutuse" 

indikaator 
Meie kvantitatiivne tõendusmaterjal Meie kvalitatiivne tõendusmaterjal

1. Eneseteostuseks 

vajalikud oskused 

tekkinud või edasi 

arenenud

Programmis uusi oskuseid 

omandanud noorte osakaal -

97,6%

Tsitaadid: küsitlus, kogemuslood.

Programmi kogemust lähema aasta 

jooksul edasises isiklikus arengus 

kasutavate noorte osakaal - 78,6

Tsitaadid: küsitlus, kogemuslood.

2. Teadlikkus teemast on 

paranenud

Tänu programmile sotsiaalse 

ettevõtluse olemusest paremini 

teadlike noorte osakaal - 97,6

Tsitaadid: küsitlus, kogemuslood.

3. Koostöösuhted on 

loodud

Noored töötasid kuue sotsiaalse ettevõtte 

juures ja osa nendest tegutsevad edasi.

4.  Mitteformaalharidus 

on muutunud 

mitmekesisemaks

Enne noorte sotsiaalse ettevõtluse 

programmi ei olnud, nüüd on. Enne 

noorte turundusoskuste programmi ei 

olnud, nüüd on.





Nipp #1
Sõnastage „käega 

katsutavad“ muutused iga 
kaasatud sihtrühma jaoks   

= millised muutused jääksid toimumata, 
kui projekt jääks ellu viimata?



Muutused…
… üksikisiku jaoks: nt teadmistes, oskustes, hoiakutes, 
käitumises.

… perekonnas (leibkonnas): nt materiaalses olukorras, ühiselt 
veedetud aja hulgas ja viisis.

… kogukonnas: nt suhtluskontaktide arvus ja viisis, majandus-
või hobitegevuse võimalustes.

… organisatsioonis (organiseeritud tegevuses): nt vabatahtlikult 
tegutsejate arvus; koostööpartnerite arvus; meeskonnatöö 
praktikas.

…poliitikakujunduses: nt senises regulatsioonis; seoses uute 
regulatsioonidega.

… ümbritsevas keskkonnas: nt mõtestatud digitegutsemist 
võimaldavate abivahendite kättesaadavus.



Ebasoovitava olukorra sõnastamine

Sihtrühma liikme mulle
ebasoovitav olukord

Materiaalne

Füüsiline tervis

Vaimne tervis

Käitumine

Juba praegu

Risk tuleviku jaoks

Tekkinud 
tema suhtes

Tekitatud 
tema poolt



Soovitava olukorra sõnastamine

Sihtrühma liikme uus, 
mulle soovitav olukord

Vähenes?

Suurenes?

Enam pole

Nüüd on

Tekkinud 
tema suhtes

Tekitatud 
tema poolt





Nipp #2
Joonistage välja raamistik 
mõju eesmärgistamiseks, 

hindamiseks ja 
kommunikatsiooniks

(muutuse teooria – ing k theory of change)



Muutuse loomise teekond ehk „muutuse teooria“

Meie tajutud vajadus = 
Sihtrühma vajadus (?)

Meie mõju

Tulemused

Väljundid

Tegevused

Indikaatorid

* Algtase

* Sihttase

* Ajaperiood

Andmed

* Kaardistus

* Kogumine

* Analüüs

Tulemuste 
kasutamine

* Arendus

* Kommuni-
katsioon

Toimumise 
eeldused



Muutuse teooria loomine           
algab ühest inimesest







Nipp #3
Kommunikeerige pidevalt oma 
väikseid edusamme (activities, 

outputs) ja näidake nende 
seoseid projekti eesmärkidega 

(outcomes) ja visiooniga (impact)





https://www.erasmusplus.org.uk/
impact-assessment-resources



Nipid kokkuvõtlikult
# 1: Sõnastage „käega katsutavad“ muutused 
iga kaasatud sihtrühma jaoks 

# 2: Joonistage välja raamistik mõju 
eesmärgistamiseks hindamiseks ja 
kommunikatsiooniks

# 3: Kommunikeerige pidevalt oma väikseid 
edusamme ja näidake nende seoseid projekti 
eesmärkidega ja visiooniga



Ole arengutega kursis 
@ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Jaan Aps
jaan@sev.ee
www.sev.ee 


