Innowacyjne inwestycje społeczne w politykach publicznych
a wyzwania starzejącego się społeczeństwa
Warszawa, 29.06.2017 r.
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Cel prezentacji
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1. Omówienie celów i specyfiki programu ASOS;
2. Przedstawienie wyzwań związanych z realizacją ewaluacji
programu ASOS;
3. Ewaluacja wpływu programu ASOS na aktywizację społeczną
seniorów na przykładzie projektu „Aktywni bez względu na
wiek”;
4. Stopa społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) dla interwencji
„Aktywni bez względu na wiek”;
5. Czy ASOS spełnia kryteria inwestycji społecznej?

07/08/2017

Charakterystyka Rządowego Programu na rzecz
Aktywizacji Osób Starszych ASOS
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 Inspirowany działaniami UE na rzecz osób starszych (2012-

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej);
 Realizowany w dwóch edycjach: 2012-2013 oraz 2014-2020;
 Cel główny: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, dla
godnego starzenia się, poprzez aktywność społeczną;
 Priorytety: edukacja na rzecz osób starszych, aktywność
społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
partycypacja społeczna osób starszych , usługi społeczne dla osób
starszych.
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Wyzwania ewaluacji programu ASOS
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 Prowadzone ewaluacje mają charakter ilościowy (2014, 2015,

2016);
 Prezentowane dane dotyczą wyników procesów naboru
wniosków, w mniejszym stopniu osiągania wskaźników
rezultatów programu (2016);
 Brak analiz o charakterze jakościowym definiujących związki
przyczynowo-skutkowe pomiędzy interwencją programu a
osiąganymi rezultatami;
 Istniejące ewaluacje nie uwzględniają nieplanowanych rezultatów
interwencji, które pojawiają się w wyniku realizacji programu , a
także indywidualnej perspektywy beneficjentów programu.
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„Aktywni bez względu na wiek” jako przykład
interwencji finansowanej w ramach programu ASOS
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 Beneficjent: Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna;
 Miejsce realizacji: Gdańsk;
 Termin realizacji: 1.03.14-31.12.15 oraz 1.04.15-31.12.16;
 Liczba osób objętych wsparciem: 120;
 Kryteria

naboru beneficjentów projektu: osoby 60+,
wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym;
 Status projektu: zakończony, pozytywnie zweryfikowany przez
grantodawcę.
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Narzędzia ewaluacji projektu „Aktywni bez względu na
wiek”
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 Analiza

dokumentacji projektowej (wnioski konkursowe,
sprawozdania z realizacji projektu, badania ewaluacyjne
prowadzone przez TEWP);
 Wywiady
indywidualne częściowo ustrukturyzowane z
beneficjentami projektu (6), usługodawcami (4), koordynatorem
projektu (1) oraz rodzinami beneficjentów (2);
 Wywiad grupowy (fokus) z beneficjentami projektu (5).
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Ewaluacja wpływu dla interwencji „Aktywni bez względu
na wiek” finansowanej w ramach programu ASOS (1)
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 Nabycie nowych kompetencji przez seniorów, ułatwiających im

funkcjonowanie w życiu codziennym, zwiększających poziom
ich samodzielności;
 Poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej seniorów poprzez

uczestnictwo w zajęciach ruchowych;
 Rozwój kontaktów społecznych w środowisku lokalnym;
 Zmiana stylu życia i sposobu spędzania czasu wolnego;
 Lepsze radzenie sobie z problemami życiowymi o charakterze

rodzinnym i finansowym;
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Ewaluacja wpływu dla interwencji „Aktywni bez względu
na wiek” finansowanej w ramach programu ASOS (2)
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 Integracja

społeczna w środowisku lokalnym poprzez
zaangażowanie w wolontariat na rzecz dzieci i osób starszych z
trójmiejskich domów opieki;

 Zmiana

postrzegania roli i znaczenia osób starszych w
społeczeństwie.

07/08/2017

Stopa społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) dla
projektu „Aktywni bez względu na wiek” (1)
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 Ewaluacja ekonomiczna projektu: stopa społecznego zwrotu z





inwestycji (SROI, Social Return on Investment);
Uwzględnienie punktu widzenia interesariuszy;
Bilans kosztów i korzyści podjętej interwencji;
Monetaryzacja wartości kluczowych nakładów i rezultatów;
Wskaźnik SROI – relacja inwestycji w przedsięwzięcie (projekt)
do korzyści jakie uzyskało lub uzyskałoby z niego
społeczeństwo, zwrot z każdej zainwestowanej jednostki
finansowej.
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Stopa społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) dla
projektu „Aktywni bez względu na wiek” (2)
10

Nakłady

Korzyści

Wskaźnik SROI

16 650 000,00 PLN

10 691 828,15 PLN

0.64
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ASOS jako inwestycja społeczna
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 Stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania demograficzne,

ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych;
 Ma pozytywny wpływ na wzrost jakości życia grupy docelowej;
 Generuje szereg korzyści ekonomicznych i społecznych:
 Rozwój srebrnej gospodarki;
 Współpraca
międzysektorowa (wzrost znaczenia i
profesjonalizacji trzeciego sektora) w realizacji usług na rzecz
seniorów;
 Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.
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Dziękujemy za uwagę
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