
 

 

 

 

Pamiętaj: 

• na początku projektu mierzymy wskaźnik produktu (zawsze musi wynosić 100%); 

• po projekcie mierzymy efektywność społeczną (nawet do 3 miesięcy po zakończeniu działań); 

• zawsze musisz podać wiarygodne źródło i sposób pomiaru w przypadku wskaźników własnych produktu. Wskazówka – zastanów się nad metodą, którą 

wybierzesz. Pomyśl czy będzie ona wygodna dla ciebie i osoby, która będzie sprawdzać twój wniosek? Czy twoja metoda nie będzie generować nadmiaru 

dokumentacji? Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze (np. liczba wydanych zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu warsztatów/ cyklu szkoleń); 
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A teraz jak się do tego zabrać? 

• Zacznij od określenia w jaki sposób i na jakiej podstawie będziesz  mierzył osiągnięcie wskaźników projektu, w tym celu ustal źródło danych do pomiaru 

wskaźnika oraz sposób pomiaru; 

• Przy opisie sposobu pomiaru  wskaźnika podaj  jaka będzie częstotliwość pomiaru; 

• Wskaźnik produktu zmierz  w momencie przystąpienia uczestników do pierwszej formy wsparcia (w szczególnych przypadkach, jeżeli umożliwia to forma 

wsparcia możesz dokonać takiego pomiaru już na etapie rekrutacji do projektu); 

• Wskaźniki rezultatu zmierz do 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie; 

• Wskaźniki własne opisz w taki sposób, aby było jasne co mierzysz i w jaki sposób; 

• Termin pomiaru wskaźników nie powinien być dłuższy niż ostateczne rozliczenie grantu (to oznacza, że jeśli projekt kończy się 30.04.2020, to pomiaru 

dokonujesz do końca maja); 

• Miej na uwadze, że wniosek to całość, zatem wskaźniki muszą być odzwierciedleniem działań w projekcie, nawiązywać do analizowanych barier i celu projektu.  

 

W tych miejscach znajdziesz więcej potrzebnych informacji:  

• http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe.docx Rozdział 3.6 
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• http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-12-Efektywno%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna-i-zatrudnieniowa.pdf 

• http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-13-Pomiar-efektywnosci-spolecznej-i-zatrudnieniowej-w-celu-
tematycznym-9.pdf 

 

http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe.docx
http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-12-Efektywno%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna-i-zatrudnieniowa.pdf
http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-13-Pomiar-efektywnosci-spolecznej-i-zatrudnieniowej-w-celu-tematycznym-9.pdf
http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-13-Pomiar-efektywnosci-spolecznej-i-zatrudnieniowej-w-celu-tematycznym-9.pdf


VI. WSKAŹNIKI 

 

VI.1. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE GRANTU 

NR NAZWA WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

WARTOŚĆ DOCELOWA WSKAŹNIKA 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW 

/ SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKA  

K M O 

WSKAŹNIKI PRODUKTU - SzOOP 

1 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie (RLKS) 

osoby   

Musi się równać 100% uczestników 

grupy docelowej.  

Nie mierzymy tym wskaźnikiem 

osób z otoczenia 

Źródło pomiaru: umowa z uczestnikami wraz z zaświadczeniem 

(oświadczeniem) potwierdzającym status osoby wykluczonej np. 

zaświadczenie z MOPS  

 

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika 

udziału w projekcie objętym grantem lub w momencie 

przystąpienia do określonej formy wsparcia w ramach projektu 

objętego grantem. 

WSKAŹNIKI REZULTATU – SzOOP 

1 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, u których 

wzrosła aktywność społeczna 

osoby   

Wskaźnik nie może być niższy niż 

56% uczestników grupy docelowej.  

Nie mierzymy tym wskaźnikiem 

osób z otoczenia 

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp w procesie 

aktywizacji społecznej, np. opinia psychologa, pedagoga, 

terapeuty, pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona 

m.in. zaświadczeniem z różnych instytucji/zaświadczenie  

o podjęciu nauki; zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii 



Potrzeba więcej niż jednego źródła 

pomiaru (np. opinia psychologa + 

zaświadczenie o podjęciu 

wolontariatu itp.) 

uzależnienia, zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach  

w ramach CIS, KIS, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. 

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie.  

WSKAŹNIKI PRODUKTU – PROJEKT GRANTOWY 

1.  

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie 

osoby   
Wpisujesz, tylko jeśli dotyczy/ jeśli 

nie dotyczy postaw 0 

Źródło pomiaru: listy obecności, umowa z uczestnikiem wraz  

z oświadczeniem, że jest on członkiem otoczenia osoby 

wykluczonej biorącej udział w projekcie.  

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika 

udziału w projekcie lub w momencie przystąpienia do określonej 

formy wsparcia w ramach projektu. 

2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w postaci usług 

wzajemnościowych lub samopomocowych 

(dot. typu 2a) 

osoby   

Wpisujesz w przypadku realizacji 

działań tego typu/ jeśli nie dotyczy 

postaw 0 

Źródło pomiaru: lista obecności, oświadczenie o korzystaniu  

z usług wzajemnościowych lub samopomocowych. 

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika 

udziału w projekcie lub w momencie przystąpienia do określonej 

formy wsparcia w ramach projektu. 

3.  

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 

osoby   

Tu również zawsze 100%  

Wskaźnik obowiązkowy 

Źródło pomiaru: listy obecności, karty doradztwa. Sposób 

pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału  

w projekcie lub w momencie przystąpienia do określonej formy 

wsparcia w ramach projektu. 

WSKAŹNIKI REZULTATU - PROJEKT GRANTOWY 



1.  wskaźnik efektywności społecznej osoby   Nie może być niższy niż 34% 

Źródło pomiaru: dokumenty potw. postęp w procesie aktywizacji 

społecznej np.: opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, 

pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona m.in. 

zaświadczeniami z różnych instytucji /zaświadczenie o podjęciu 

nauki; zaśw. o podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia/, zaśw. 

o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS,KIS/ zaśw. o 

podjęciu wolontariatu.  

Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie. 

2.  

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u 

których nastąpił wzrost wiedzy lub 

umiejętności w zakresie wspierania osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

osoby   
Tylko jeśli dotyczy / jeśli nie dotyczy 

postaw 0 

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające pozyskanie wiedzy - 

dyplom, certyfikat, zaświadczenie.  

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie. 

3.  

Liczba wdrożonych inicjatyw 

wzajemnościowych lub samopomocowych 

(dot. typu 2a) 

szt.   
Tylko jeśli dotyczy/ jeśli nie dotyczy 

postaw 0 

Źródło pomiaru: protokół z wydarzenia/inicjatywy, dokument 

potwierdzający funkcjonowanie usług wzajemnościowych. 

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu 

projektu objętego grantem. 

4.  

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, 

która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca 

lub gotowa do świadczenia usługi po 

zakończeniu projektu (dot. typu 2b) 

osoby   
Tylko jeśli dotyczy/ jeśli nie dotyczy 

postaw 0 

Źródło pomiaru: umowa z animatorem/liderem, protokół  

z działalności animatora. 

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie. 



WSKAŹNIKI PRODUKTU - WŁASNE1 

1       

n…       

WSKAŹNIKI REZULTATU - WŁASNE2 

1       

 

 

 

 
1 Max 3 wskaźniki produktu 
2 Max 1 wskaźnik rezultatu  

- Możesz max podać 3 wskaźniki produktu i 1 wskaźnik rezultatu.  

- Tworząc swoje własne wskaźniki pamiętaj, że mają one być dopasowane do działań jakie przewidziałeś w projekcie. Nie muszą one obejmować wszystkich 

rezultatów.  

- LGD na koniec projektu zweryfikuje realizację założonych wskaźników, ułatw pracę sobie i nam, zwróć uwagę na sposób pomiaru.  

- Sprawdź czy na pewno wiesz jaka jest różnica między aktywnością społeczną i efektywnością społeczną (linki powyżej powinny pomóc).  


