
1. Визначення завдань 
ОСІ та  ключових 

зацікавлених сторін

2. Визначення змін 
(результатів)

3. Підкріплення 
результатів доказами 

та їх монетизація

4. Визначення ефекту 5. Підрахунок 
коефіцієнту 

ОСІ

6. Підготовка звіту

Мета проекту:
сприяння адаптації та 
ресоціалізації людей, які 
постраждали від конфлікту на 
сході України.

Завдання та напрямки 
проекту:
сприяти зростанню рівня 
зайнятості та кількості 
підприємницьких ініціатив серед 
цільових груп через 
1) проведення бізнес-
інкубатора;
2) надання менторської та 
експертної підтримки; 
3) надання грантової підтримки 
на створення або розширення 
бізнесу; 
4) створення позитивних 
прикладів успішного 
започаткування бізнесу ВПО 
та ветеранами АТО як моделі 
для створення робочих 
місць державою та іншими 
зацікавленими сторонами

Виконавці проекту:
• Харківська обласна 

громадська організація 
«Асоціація приватних 
роботодавців» (м. Харків);

• ГО «Клуб ділових Україна» 
(м. Львів);

• ГО «Кримька діаспора»  
(м. Київ);

• Impact Hub Odessa

Зміни підтверджено 
доказами. Оціночний 
підхід застосовано 

для визначення 
вартості змін

Зміни підтверджено 
доказами. Оціночний 
підхід застосовано 

для визначення 
вартості змін

Непрямі зміни 
виключаються з 

аналізу

Грошова вартість 
змін порівнюється з 

інвестиціями в проект

Отримано зворотній 
зв’язок зацікавлених 
сторін. Результати 

використовуються для 
підкріплення рішень 

доказами

«Новий відлік»  
- проект МФ 
«Відродження» для 
допомоги особам, 
які постраждали від 
конфлікту на Сході 
України.

Зацікавлені сторони  Цінність змін
НИЗЬКА--------------------------------ВИСОКА

ЗАГАЛЬНА ЦІННІСТЬ
98 678 025 ₴

Учасники програми 
(ВПО та ветерани АТО) 
отримали вигоду від…

Організації, які 
впроваджували проект 
отримали вигоду від…

Громади отримали вигоду 
від...

Співробітники організацій, 
які впроваджували проект 
отримали вигоду від...

Покращення добробуту завдяки 
працевлаштуванню

Покращення навичок завдяки участі у 
програмах бізнес-інкубатора

Покращення добробуту завдяки 
започаткуванню бізнесу (грант МФВ)

Покращення соціального самопочуття 
завдяки нетворкінгу в результаті участі в 
програмах бізнес-інкубатора

Отримання нових проектів в результаті 
набуття досвіду

Економія коштів через залучення 
волонтерів в організацію

Економія на виплатах по безробіттю та 
отримання податкових надходжень

Покращення добробуту від отримання  
заробітної плати

Підвищення кваліфікації

24 546 939 ₴

3 190 455 ₴

2 884 804 ₴

20 388 077 ₴

18 126 342 ₴

1 963 829 ₴

6 250 360 ₴

3 469 075 ₴

17 858 144 ₴
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Цінність, створена 
проектом

 «Новий відлік», 
перевершила інвестиції 

у впровадження 
проекту у 5 разів 

за допомогою кожної 

інвестованої 1₴

створено 
цінності на  

5₴

ЗАГАЛЬНИЙ 
ВНЕСОК
17 490 403 ₴

65 025 186 ₴

9 719 435 ₴ 

17 858 144 ₴

6 075 260 ₴  

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІ: ІННА ШВАБ, РАДНИК З ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ, ПАКТ ІНК, 
ISHVAB@PACTWORLD.ORG

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЕКТ «НОВИЙ ВІДЛІК»:  
СТАНІСЛАВ ЛЯЧИНСЬКИЙ, ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ” МФ “ВІДРОДЖЕННЯ”; LIACHINSKIY@IRF.UA

 http://pactukraine.org.ua/
 https://www.pactworld.org/
 http://www.irf.ua/

Оцінка окупності соціальних інвестицій (OCI): ПРОЕКТ “НОВИЙ ВІДЛІК”




