TANDEM-ÖKUMENIKUS FEJLESZTÉSI ALAP
INDIKÁTORAI
harmadik kiírás - 2014
Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) és 6.2 (Egyéni indikátorok) pontjait a választott
prevenciós terület(ek)hez igazodva, a kötelező elemeket figyelembe véve töltse ki.
A táblázatban megadott minimálisan elvárt célértékek (indikátorok) minimum értékek, azoknál többet vállalhat
a pályázó a pályázatban, és ez előnyt jelent az elbírálásnál.
A célérték elérésének időpontja minden esetben legkésőbb a támogatott projekt megvalósításának
szerződésben rögzített záró dátuma. A támogatási szerződés aláírásával vállalt indikátorokat a megvalósítás
során maradéktalanul teljesíteni kell, azt módosítani a későbbiek folyamán nem lehet.

Általános indikátorok (pályázati adatlap 6.1 pont)
Mutató neve

Mértékegység

1.

Helyi szociális fórumok száma

db

Minimálisan
elvárt célérték
1

2.

Új szolgáltatások, komplex
prevenciós programok száma

db

1

3.

Produktum

db

1

Igazolás módja
Jelenléti ív
Meghívó
Tervezett program
Jegyzőkönyv
Fotódokumentáció
Szolgáltatást bemutató
módszertani
leírás/tanulmány
(prevenciós területenként
külön-külön)
A prevenciós programban
résztvevő szakemberek
munkanaplói
Fotódokumentáció
Rendezvényeken,
internetes felületen
közzétételre alkalmas
produktum

Monitoring mutatók magyarázata:
1. Helyi szociális fórumok:
A mutató teljesítéséhez a projekt végén szociális fórumot kell szervezni az eredmények bemutatásáról a helyi
ellátórendszer tájékoztatása érdekében.
1

Elvárás, hogy minimum 5 intézmény, szolgáltató vegyen részt a szociális fórumon.
A megvalósulás igazolásához szükséges: fotódokumentáció, jelenléti ív, meghívó, tervezett program és
jegyzőkönyv.
2. Új szolgáltatások, komplex prevenciós programok száma:
A Kiíró elvárása, hogy a pályázati projekt keretében ne a rutinszerű működés szolgáltatásait finanszírozza,
hanem új tevékenységek, programok, szolgáltatások kidolgozását és beindítását.
A támogatással megvalósuló komplex prevenciós projektek révén a pályázó szervezet korábbi
szolgáltatásaihoz képest új szolgáltatás(ok)nak kell létrejönnie. A pályázó szervezet az új szolgáltatást
nyújthatja a működési helyszínén és külső helyszínen egyaránt. Megcélzott prevenciós területenként
legalább egy új szolgáltatás kidolgozása kötelező. A szolgáltatás kidolgozásához komplex prevenciós
programot kell megvalósítani. A komplex prevenciós program elemeinek megvalósulását szakemberek
munkanaplóival és fotódokumentációval kell alátámasztani.
A mutató teljesítéséhez prevenciós területenként legalább egy új szolgáltatás beindítása szükséges a projekt
végéig. Az új szolgáltatás(ok) megvalósulását módszertani leírással, tanulmánnyal kell igazolni. A módszertani
leírásnak, tanulmánynak a komplex prevenciós programban résztvevő szakemberek munkanaplóiban
rögzített tapasztalatokra kell épülnie.
3. Produktum
A program során az egyedi módszerekkel megvalósított prevenciós program végére egy, a témával
kapcsolatos üzenetet hordozó produktumnak kell elkészülnie. A produktum lehet plakát, videó, művészeti
alkotás. Alkalmasnak kell lennie szakmai rendezvényeken, internetes felületen történő közzétételre.

Projekt specifikus és egyéni indikátorok (pályázati adatlap 6.1 és 6.2 pont)
Mutató neve

Mértékegység

1.

Elért gyermekek/fiatalok száma

fő

Minimális
an elvárt
célérték
50

2.

Elért szülők száma

fő

20

3.

Az elért gyermekek/fiatalok
tudatossága javul, ismereteik
bővülnek
Az elért szülők tudatossága
javul, ismereteik bővülnek

%

60

%

60

4.

5.

Projekt
specifikus
egyéni
indikátorok
a
hatékonyság
mérésére
(programelemenként
különkülön kötelező meghatározni)

Monitoring mutatók magyarázata:
2

Igazolás módja

Jelenléti ív
Szakemberek munkanaplói
Jelenléti ív
Szakemberek munkanaplói
Be- és kimeneti mérések
dokumentumai
Szakemberek munkanaplói
Bemeneti és kimeneti mérés
dokumentumai
Szakemberek munkanaplói

1. Elért gyermekek/fiatalok száma:
Azon 10-18 éves gyermekek/fiatalok száma, akiket a komplex prevenciós programokkal elérnek a projekt
keretében, annak érdekében, hogy a választott prevenciós témakörökkel kapcsolatosan tudatosságuk
javuljon, ismereteik bővüljenek. Hatékony segítséget, módszereket és eszközöket kaphassanak a
modernizációs veszélyek kivédéséhez, kezeléséhez.
A pályázat keretében legalább 50 gyermek/fiatal elérését kell megvalósítani.
A résztvevők számát jelenléti ívekkel kell igazolni és az előadásokról, foglalkozásokról, képzésekről a
szakembereknek munkanaplót kell vezetni.
2. Elért szülők száma:
Azon szülők száma, akiket a komplex prevenciós programokkal elérnek a projekt keretében, annak
érdekében, hogy a választott prevenciós témakörökkel kapcsolatosan tudatosságuk javuljon, ismereteik
bővüljenek. Hatékony segítséget, módszereket és eszközöket kaphassanak az őket és családjaikat érintő
modernizációs veszélyek kivédéséhez, kezeléséhez.
A résztvevők számát jelenléti ívekkel kell igazolni és a foglalkozásokról a szakembereknek munkanaplót kell
vezetni.
3. Az elért gyermekek/fiatalok tudatossága javul, ismereteik bővülnek
A Kiíró elvárása, hogy a megcélzott prevenciós témakörökkel kapcsolatban az elért gyermekek/fiatalok
tudatossága javuljon, ismeretei bővüljenek. A változás méréséhez a generálni kell legalább 1 egyedileg
meghatározott mérőrendszert, mely objektív és számszerűsíthető be-, és kimeneti mérésekre alkalmas,
valamint bemutatja az adott szolgáltatás, program hatékonyságát, eredményességét.
A mutató teljesítéséhez a gyermekek/fiatalok legalább 60%-ánál javulását kell felmutatni tudatosság és
ismeretanyag vonatkozásában, amihez százalékos eredményt tartalmazó szöveges értékelést kell készíteni.
4. Az elért szülők tudatossága javul, ismereteik bővülnek
A Kiíró elvárása, hogy a megcélzott prevenciós témakörökkel kapcsolatban az elért szülők tudatossága
javuljon, ismeretei bővüljenek. A változás méréséhez generálni kell legalább 1 egyedileg meghatározott
mérőrendszert, mely objektív és számszerűsíthető be-, és kimeneti mérésekre alkalmas, valamint bemutatja
az adott szolgáltatás, program hatékonyságát, eredményességét.
A mutató teljesítése érdekében a szülők legalább 60%-ánál ismeretanyagbeli javulását kell felmutatni
tudatosság és ismeretanyag vonatkozásában, amihez százalékos eredményt tartalmazó szöveges értékelést
kell készíteni.
5. Projekt specifikus egyéni indikátorok
A Kiíró elvárása, hogy az egyes prevenciós témakör(ök)ben egyedi tematika alapján komplex programok
valósuljanak meg. A komplex prevenciós program(ok) tematikából kiindulva minden programelemre különkülön specifikus egyéni indikátorokat kell meghatározni a hatékonyság méréséhez. Ilyen egyéni indikátor
lehet többek között résztvevőszám, külső-, és belső foglalkozások alkalomszáma/óraszáma, partnerek
száma,stb.
Az indikátorok meghatározásánál figyelni kell a logikai felépítésre, a mérhetőségre és a teljesíthetőségre. Az
indikátorok indokoltságát és a célérték elérésének menetét részletesen ki kell fejteni már a tervezés során, a
pályázati adatlap vonatkozó részeinél.
Programelemenként minimálisan egy hatékonyságot mérő indikátort meg kell határozni. Az egyéni
indikátoroknak minden esetben előre meg kell határozni a mértékegységét, a mennyiségét, és az
igazolásának módját.
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