Załącznik nr 1. Wskaźniki
Priorytet =>Rezultat => wskaźnik => źródło wskaźnika: organizacja wybiera minimum dwa wskaźniki
do każdego priorytetu obowiązkowo i określa konkretnie, w jaki sposób będzie dokumentować
osiągnięcie danego wskaźnika. Organizacja dodatkowo może dodać propozycje swoich wskaźników –
określa wartość liczbową wskaźnika, którą osiągnie w projekcie oraz wybiera źródła weryfikacji
wskaźnika.
Priorytet I. Wsparcie dla osób, które ze względu na sytuację na Białorusi decydują się na
opuszczenie jej terytorium i wyjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji lub już
przybyły do Polski i znajdują się na jej terytorium
Rezultat

Zwiększenie szans
i kompetencji
pozwalających
na adaptację osób
przybywających
z Białorusi do Polski
poprzez ułatwianie
dostępu do edukacji,
zatrudnienia, usług
społecznych w Polsce

Zadanie
szczegółowe CZR
zgodnie z Matrycą
rezultatów działań
polskiej pomocy
CZR 4
Zadania: 4.2; 4.3;
4A; 4.4

Wskaźnik

Obiektywnie
weryfikowalne źródło
wskaźnika

Liczba
beneficjentów/
uczestników zajęć,
kursu, warsztatów
i in.

Lista
beneficjentów/uczestników
zajęć, kursu, warsztatów
i in.
Ankiety ewaluacyjne przed
i po kursach
Dokumentacja
fotograficzna
przeprowadzonych zajęć,
kursów, warsztatów,
wydarzeń i in.
Program
przeprowadzonych zajęć
kursów, warsztatów i in.
Ewidencja czasu pracy
trenera, prowadzącego
Materiały wypracowane
podczas zajęć, kursów,
warsztatów i in., linki
do tych materiałów
Opinie, raporty
szkoleniowca, trenera,
prowadzącego
Lista beneficjentów,
którzy otrzymali wsparcie
Ewidencja czasu pracy
specjalisty
Ankiety beneficjentów
definiujące potrzeby
w zakresie oczekiwanego
wsparcia
Opinie, raporty, statystyki
specjalisty
Ewidencja pracy tłumacza,

Liczba godzin oraz
liczba
zrealizowanych
programów,
szkoleń i kursów
szkoleniowych

Liczba godzin
udzielonego
wsparcia
specjalistycznego

Liczba

Wsparcie finansowe
oraz rzeczowe dla osób
będących w trudnej
sytuacji życiowej ze
względu na konieczność
emigracji/doświadczone
represje/inne przyczyny
bezpośrednio związane
z represjami trwającymi
na Białorusi

CZR 16
Zadanie: 16.10
CZR 10
Zadanie: 10.2; 10.3

przetłumaczonych
stron/
dokumentów
Liczba osób,
które otrzymały
zapomogi,
wsparcie
finansowe

Liczba osób, które
otrzymały
wsparcie rzeczowe
(sprzęt, bony na
zakupy, opłata za
mieszkanie, dary
rzeczowe itd.)

Upowszechnianie
informacji na temat
prowadzonych działań,
na temat różnych
aspektów życia
w Polsce

CZR 16
Zadanie: 16.10;
16.B

Liczba osób,
do których dotarła
informacja
Liczba i rodzaj
wypracowanych
materiałów

rejestr tłumaczeń
Lista osób otrzymujących
wsparcie tłumacza
Lista beneficjentów
otrzymujących wsparcie
finansowe
Potwierdzenie wypłaty
środków oraz
potwierdzenie
otrzymania/pobrania
środków
Regulamin wypłat wsparcia
finansowego
Ankiety, wnioski o wypłatę
zapomóg
Protokoły, sprawozdania
dokumentujące wydanie
decyzji o wypłacie
zapomogi
Lista beneficjentów
otrzymujących wsparcie
rzeczowe
Protokoły zdawczo-odbiorcze
Dokumenty
poświadczające zakup
sprzętu, wyposażenia,
umowy najmu, faktury
za najem etc.
Ankiety, wnioski
o udzielenie pomocy
rzeczowej
Dokumentacja
fotograficzna przekazanej
pomocy rzeczowej
(sprzętu)
Statystyki z mediów
potwierdzające zasięgi,
wyświetlenia
Linki do wypracowanych
materiałów oraz przesłanie
wypracowanych
materiałów

Priorytet II. Wsparcie dla think tanków oraz organizacji medialnych, dostarczających niezależnych
ocen na temat sytuacji na Białorusi.
Rezultat

Zadanie
szczegółowe
CZR zgodnie z
Matrycą

Wskaźnik

Obiektywnie weryfikowalne
źródło wskaźnika

Upowszechnianie
wypracowanych
materiałów na
temat sytuacji na
Białorusi wśród
decydentów/
instytucji
kluczowych

Upowszechnianie
informacji i wiedzy
na temat sytuacji
na Białorusi wśród
społeczeństwa
polskiego oraz
białoruskiego,
a także na terenie
UE i poza nią

rezultatów
działań polskiej
pomocy
CZR 16
Zadanie: 16.6;
16.7; 16.10; 16.B

CZR 16
Zadanie: 16.10;
16.B

Liczba
wypracowanych
raportów, analiz,
badań, opracowań,
audycji, filmów
Liczba osób,
do których dotarła
informacja o sytuacji
na Białorusi

Liczba nowych
publikacji, tytułów,
kanałów w mediach
społecznościowych,
stron internetowych
na temat sytuacji
na Białorusi

Linki do wypracowanych
materiałów lub wypracowane
materiały

Statystyki
odtworzeń/wyświetleń/odsłuchań
etc. – print screeny
Lista odbiorców, adresatów
wypracowanych materiałów
Statystyki dokumentujące wzrost
aktywności/liczby odsłon etc.
Statystyki dot. liczby odbiorców
Statystyki aktywności,
komentarzy, udostępnień
Lista nowych
kanałów/profili/stron
(z linkami)
Raporty i statystyki dot. liczby
opublikowanych materiałów
Statystyki aktywności,
komentarzy, udostępnień

Priorytet III. Wsparcie działań rzeczniczych na forum międzynarodowym
Rezultat

Upowszechnianie
wypracowanych
materiałów na
temat sytuacji na
Białorusi wśród
decydentów/
instytucji
kluczowych

Zadanie
szczegółowe
CZR zgodnie z
Matrycą
rezultatów
działań polskiej
pomocy
CZR 16
Zadanie: 16.6;
16.7; 16.10;
16.B

Wskaźnik

Obiektywnie weryfikowalne
źródło wskaźnika

Liczba
wypracowanych
dokumentów
strategicznych,
legislacyjnych,
rekomendacji,
wytycznych
lub raportów
powstałych podczas
realizacji projektu
i/lub przyjętych
do wdrożenia

Linki do wypracowanych
materiałów lub wypracowane
materiały

Liczba osób,
do których dotarła
informacja o sytuacji
na Białorusi

Upowszechnianie
informacji i wiedzy
na temat sytuacji
na Białorusi wśród
społeczeństwa
polskiego oraz
białoruskiego,
a także na terenie
UE i poza nią
Inicjowanie debaty
na temat sytuacji
na Białorusi
na arenie
międzynarodowej,
działania
opiniotwórcze

CZR 16
Zadanie: 16.10;
16.B

CZR 16
Zadanie: 16.10;
16.B

Liczba nowych
publikacji, tytułów,
kanałów w mediach
społecznościowych,
stron internetowych
na temat sytuacji
na Białorusi

Liczba spotkań
rzeczniczych,
spotkań na arenie
międzynarodowej
poświęconych
sytuacji na Białorusi
Liczba decydentów
na różnych
szczeblach
administracji,
do których dotarła
informacja na temat
sytuacji na Białorusi

Statystyki
odtworzeń/wyświetleń/odsłuchań
etc. – print screeny
Lista odbiorców, adresatów
wypracowanych materiałów
Statystyki dokumentujące wzrost
aktywności/liczby odsłon etc.
Statystyki dot. liczby odbiorców
Statystyki aktywności,
komentarzy, udostępnień
Lista nowych
kanałów/profili/stron (z linkami)
Raporty i statystyki dot. liczby
opublikowanych materiałów
Statystyki aktywności,
komentarzy, udostępnień

Lista osób biorących udział
w spotkaniu
Program spotkania
Materiały wypracowane i/lub
prezentowane podczas spotkania
Sprawozdanie ze spotkania
Listy osób, listy mailingowe, print
screeny mailingów
Upowszechniane materiały
i informacje (ich kopie lub linki do
nich)

