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Mi is az
Impact Academy?
Az Impact Academy (IA) egy féléves program, amely
interaktív képzésből, közösségi eseményekből és
társadalmi hatásmérésre inspiráló multimédia
platform létrehozásából áll.

Röviden az
IttaSzezon!-ról

A képzés során a résztvevők nem csak a hatásmérés
elméletével, és stratégiai részével ismerkednek meg,
hanem mentorálás és testreszabott eszközök
segítségével támogatást kapnak a saját mérési
rendszerük kialakítására és gyakorlati bevezetésére.
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Az IttaSzezon! csapata egy olyan
innovatív, online platformot fejlesztett,
aminek segítségével összehozzák az
ős- és kistermelőket a városlakókkal,
akiknek fontos, hogy egészségeset,
frisset, eredetit, ízleteset és hazait
egyenek és igyanak. Az IttaSzezon!

célja, hogy a termelők rövid időn belül
nagy mennyiségű terméket tudjanak
értékesíteni egy fuvarral, így idejük nagy
részét a gazdaságaikban tudják tölteni;
a vásárlók pedig gyorsan jussanak
helyi, megbízható forrásból származó
élelmiszerhez.

óra egyéni
mentorálás

Miért jelentkeztetek az
Impact Academy képzésére?
„Azért döntöttünk úgy, hogy részt
veszünk az Impact Academy-ben,
mert a kockázati tőke világában a
szervezet céljaival egyedül éreztük
magunkat. Értékazonos közösséget,
közeget kerestünk és nagyszerű
alkalomnak tűnt átgondolni a
friss szervezet teljes stratégiáját,
prioritásait, üzleti céljait és irányait.”
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„Fontosnak tartjuk a validálást, hogy
már a szervezet indulásakor tudatosan
foglalkozzunk azzal, hogy tevékenységünk
valóban pozitív hatással legyen célcsoportjainkra, és hogy minden, amit teszünk,
az a hosszú távú célt szolgálja, elkerülve
ezzel a munkaerő és tevékenységek
elaprózódását.”
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Az IttaSzezon!
& az Impact
Academy képzés
Az IttaSzezon! két alapítója 2018-ban döntött
úgy, hogy a fenntartható kistermelői életmóddal
kapcsolatos álmukat az IttaSzezon! szervezet
létrehozásában testesíti meg. Új szervezetről
lévén szó, sok újdonságot és néha kihívást
jelentett számukra az Impact Academy, de pont
ezért döntöttek a program mellett – a fejlődés
ugyanis kulcsfontosságú motiváció számukra.
Már rögtön az első alkalommal fontos
kapcsolódás alakult ki az IttaSzezon! és egy
másik Impact Academy résztvevő, a Felelős
Gasztrohős Alapítvány között. A két szervezet

képviselői hamar megérezték, hogy nagyon
gyümölcsöző kapcsolódás van születőben
– a képzés alatt sokat dolgoztak együtt, és
folyamatosan, kölcsönösen segítették egymást.
A hét modulból álló Impact Academy programnak alapvetően három fő része volt az
első évfolyam számára: a szervezetek elsőként
elkészítették a hatásláncukat, majd a mérési
tervüket, végül pedig egy infografikát terveztek, aminek segítségével vizuálisan is bemutathatták szervezetük hatását.

A program elején a hatásmérés alapjaival ismerkedtek meg a résztvevők: a hatásmérés
definícióján, főbb szakmai háttéranyagain és változáselméleti modelleken túl (mint pl. Theory
of Change), alapvető kérdéseket válaszoltak meg, a kérdéseket és válaszokat egy táblázatba
tömörítették, mely fontos kiinduló alapja volt a munkájuknak. Ezután az érintettek (stakeholderek)
azonosítása következett, fontos tudatosítani ugyanis, hogy kik azok az érintettek, akikkel kapcsolatban van a szervezet, akiket be akarnak vonni a hatásmérésbe. A kis- és közepes termelők, az
élelmiszertudatos vásárlók, az irodaházban dolgozók és az irodaházak, valamint a családanyák
kerültek be az elsődleges érintetti körbe. Az alábbi táblázatba a másodlagos stakeholderek
is bekerültek, valamint azok az érintettek, akik majd a mérési eredményeket használni fogják.
Ezek után az elsődleges érintettek életútjával foglalkoztak a résztvevők: összegyűjtötték az
elsődleges érintettek legfontosabb jellemzőit, jövőképét, a velük kapcsolatos kritikus pontokat.
A hatásméréshez vezető út megalapozása után az IttaSzezon!-osok is nekiláttak, hogy elkészítsék
saját hatásláncukat: táblázatos formában összegyűjtötték hosszú távú (final goal), középtávú
(outcome) és rövidtávú (output) céljaikat, ezekhez tevékenységeket (activities) és erőforrásokat
(input) rendeltek. A célok minden szintjén bizonyítékokat, ennek hiányában feltételezéseket
kerestek és a célok minden szintjén összegyűjtötték az ún. előfeltételeket is.
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Kihívás

Válasz

Mivel nagyon új szervezetről
van szó, a szervezet még
sosem foglalkozott korábban
azzal, hogy céljait ilyen
mélyen rendszerbe foglalja,
így a hatáslánc elkészítése
is kihívásokkal teli, új feladat
volt számukra.

„A legnagyobb segítséget
az elején a mentor szakmai
támogatása adta.”

„A legnagyobb kihívás
számunkra az volt, amikor
megláttuk az üres excelt.”

HATÁSLÁNC

MÉRÉSI TERV

INFOGRAFIKA
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A mentor, tapasztalt szakember
lévén, segített összegyűjteni
a célokat és azokat megfelelő
szintre (hosszú-, közép-,
rövidtáv) sorolni.
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Eredmény,
fő tanulságok
A mentori segítséggel támogatott
Impact Academy időszak alatt
letisztázódtak azok az alapfogalmak, amik előtte csak nagyjából
voltak tiszták a szervezet munkatársai számára. A hatásláncnak
végül két változata is készült:
elsőként egy egyszerűbb,
de látványosabb, ábrákkal
illusztrált verzió látott napvilágot, majd elkészült a végleges
hatáslánc táblázatos formában is.
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MÉRÉSI TERV

INFOGRAFIKA

A hatáslánc elkészítése után a program fókuszába a hatásmérési terv került: az elméleti képzéssel egyidőben elkezdődött a mérési terv gyakorlati összeállítása is. A végleges mérési terv
a körülbelül négy hónapos fejlesztési folyamat eredményeképpen készült el.
Az Impact Academy első részében a résztvevőknek meg kellett nevezniük a fő célcsoportjaikat,
majd ezekhez a célcsoportokhoz kapcsoltak fejlődési területeket. Ezek az ún. kulcsterületek,
ahol a szervezet a hatást szeretné elérni a munkájával.

A társadalmi hatást nem elég mérni, de ahhoz, hogy a szervezet hatásait lássa is a világ,
meg kell találni a módot, hogy azt kommunikálni tudja mások felé. Erről szólt az Impact
Academy utolsó két modulja: a programban résztvevők nemcsak bővítették elméleti
tudásukat, de elkészítették saját infografikájukat is. Az infografikák alapját a hatáslánc,
a mérési terv és a már meglévő mérési eredmények adták, a koncepció kidolgozásában
kommunikációs és kreatív szakértő segítette az IttaSzezon!-t.

A következő lépés a kulcsterületek konkrét, mérhető indikátorokra (KPI-okra) bontása volt, majd az
így elkészült indikátorokat a hatásláncban felállított, középtávú hatásaikhoz (outcome) kapcsolták.
Mindezek után a mérési tervben rögzíteni kellett a mérés konkrétumait is, úgy, mint az adatforrásokat és a mérés gyakoriságát. A mérési terv készítése közben az adatgyűjtési módszerről is
döntenie kellett a csapatnak: az IttaSzezon! úgy döntött, hogy személyes interjúkat fog készíteni.
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Kihívások

Válaszok

• „Itt már jobban tudtuk
mit akarunk.”
A kihívás az volt, hogy az
időközben megszerzett tudás
és tapasztalat miatt úgy érezte
az IttaSzezon! csapata hogy
vissza kell térni újra a hatáslánchoz, sőt, mivel bizonyos
szintű mérés már elkezdődött
korábban a szervezetben,
így arra is rá kellett nézni
és átdolgozni, fejleszteni.

• Az IttaSzezon! öt fő kulcsterületet nevezett meg:
Edukáció (érdeklődés felkeltése), Kiszámíthatóság (vállalkozási pályaív gazdáknak),
Környezettudatosság (környezetkímélő gazdálkodás),
Ügyfélkapcsolat (kommunikáció a vásárlókkal), Partnerség (gazdák közötti együttműködés. Ezekhez rendelték
hozzá az indikátorokat, illetve
azt, hogy az indikátorhoz milyen szakmai forrás kapsolódik
most/kapcsolódhat a jövőben.

• Az interjúzás nagyon sok
időt és energiát igényel,
és az IttaSzezon! is hamar
szembesült az időhiány
nehézségével.

• A mérési terv elkészítését
meghosszabbította, azonban
a teljes folyamatot rövidítette
az, hogy a kulcsterületek
és az azokhoz kapcsolódó
indikátorok megtervezésével
párhuzamosan interjú kérdéseket is gyűjtöttek. Az interjúzást
már korábban betervezett
találkozókkal kötötték össze,
így enyhítve az idő szorításán.
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Eredmény,
fő tanulságok
• A személyes interjúk sok insight
és pár fejlesztési ötletet hoztak
magukkal, segítettek megérteni
a termelői célcsoportot és ezáltal
hozzájárultak a szervezet további
fejlődéséhez.
• „Elkészült a hatásmérési terv
első verziója, mely egy jó
kiindulási alap a szervezet
további hatásméréséhez és
amelyhez mindig visszanyúlhatunk és tovább fejleszthetünk,
ahogyan a szervezet is egyre
érettebb lesz.”
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Kihívás

Válasz

„Ahhoz, hogy az infografika
valóban az elképzeléseinket
tükrözze, meg kellett tanulnunk,
hogy pontos instrukciókat kell
adnunk a kreatív szakembernek és hogy a briefing mennyire
fontos dolog.”

„Megtanultunk pontosan briefelni
és tanultunk minden félreútból.”
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Eredmény,
fő tanulságok
• „Az infografika elkészítése során
azt is megtanultuk, hogy időnként
jobban el kell engednünk a saját
elképzeléseinket.”
• Az Impact Academy program
végére elkészült az IttaSzezon!
infografikája, mely kreatív,
látványos formába öntve foglalja
össze a szervezet fő küldetését
és tevékenységét, az elsődleges
érintett életútját és az IttaSzezon
hatásláncát.
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Az esettanulmány részletesebb változata itt elérhető.

Jövő: hogyan tovább?
Az IttaSzezon! terve a következő 12 hónapra
Mikor?

Mit csinálunk?

IMPACT ACADEMY

Ha Neked is fontos a hatásod megfelelő mérése és szeretnéd
megtanulni, hogyan beszélj róla, akkor írj Nekünk:
jelentkezes@impactacademy.hu

• A termelőknek és fogyasztóknak szóló kérdőív készítése, véglegesítése.
• A kérdőívek bevitele egy automatizált rendszerbe.
1-3 hónap

3-6 hónap

• A szervezet tevékenysége iránt elkötelezett Impact Investor (társadalmi
befektetőt) felkeresése. Ez azért fontos, mert a közös munka segítségével
lesz érthető, mérhető és elérhető a szervezet hatása.
• A termelői kérdőívek eredményei alapján guideline készítése, mely segíti
a munkánkat.
• Tudatosabb kommunikáció kialakítása a termelőkkel.

6-9 hónap

Egy olyan rendszer elkészítése, amely segítségével minden termelőnek
tud az IttaSzezon! segíteni.

9-12 hónap

A termelőknek szóló CRM rendszer elindítása.

Az Impact Academy utolsó moduljára nemcsak az infografika, de a mérési terv
végleges változata is elkészült. A program zárómodulján – ami egyúttal a hatásmérési terv gyakorlati megvalósításának kezdete is – az IttaSzezon! is elkészítette
az Impact Academy program után következő 1 évre vonatkozó cselekvési tervét.

„Az Impact Academy program elképesztően sokat segített strukturálni
a szervezet indulásakor. Kevésbé kapkodtunk, tudtuk merre mit és
miért csináljunk. Az pedig egy külön kincs, hogy már a szervezet
indulásakor megfertőztük az egész szervezetet ezzel a “mindset”-tel.”

impactacademy.hu

Kövess minket Facebook-on is:
@ImpactAcademyHungary

