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BALTIC : YOUTH : IMPACT tikslai

• Pagerinti Baltijos šalių jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų 
gebėjimus, įgūdžius matuojant jų daromą socialinį poveikį 
(poveikio matavimas, sekimas, vertinimas ir publikavimas);

• Didinti supratimą apie jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų 
darbo svarbą Baltijos šalyse kuriant praktiškus, lengvai 
naudojamus socialinio poveikio matavimo įrankius, pateikiant 
atitinkamas rekomendacijas valdančiosioms institucijoms, vykdant 
reikiamą poveikio matavimo patirtį suteikiančius mokymus ir 
renginius jaunimo organizacijoms ir jaunimo darbuotojams.



BALTIC : YOUTH : IMPACT 
rezultatai

1. Baltijos šalių jaunimo organizacijų poreikių 
vertinimas ir gerųjų praktikų analizė

2. Poveikio valdymo įrankių dėžutė jaunimo 
organizacijoms ir soc. verslams

3. Socialinio poveikio komunikacijos gairės jaunimo 
organizacijoms ir soc. verslams

4. Politikos rekomendacijos dėl jaunimo organizacijų 
ir soc. verslų poveikio valdymo



1. poreikių vertinimas ir gerųjų 
praktikų analizė

Tyrimų apžvalga padeda suprasti, kad jaunimo įsitraukimas į 
organizacijų veiklas mažėja, todėl jaunimo organizacijų paslaugų 
kokybė privalo būti aukšta.

• Tą pasiekti padėtų socialinio poveikio matavimas.

• Pastebėtina, kad valdančiosios institucijos jaunimo organizacijų 
nevertintų tik pagal narių skaičių ir atkreiptų dėmesį į 
organizacijos įtaką bei poveikį jauniems žmonėms.

• Organizacijos, teigiančios, kad jau matuoja poveikį, sutinka, kad 
turėdamos žinių ir resursų, šią veiklą vykdytų greičiau ir 
efektyviau.



57 organizacijos 





2. Poveikio valdymo įrankių dėžutė 
jaunimo organizacijoms ir soc. verslams







3. Socialinio poveikio komunikacijos gairės

1. What are the benefits of communicating your social impact?
2. How to build a communication strategy?

1. Communication goals: WHY?
2. TARGET audiences and Influencers - WHO?
3. A compelling message, how to tell a story effectively? - WHAT? 
4. HOW to spread a message to your audiences?
5. Channels and tools to reach target audiences - HOW? 

3. Tips & tricks
1. Visual content creation 
2. Video content
3. Audio content

5. Things to keep in mind:
2. GDPR
3. Parent permissions



4. Politikos rekomendacijos
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