Загальна система моніторингу й оцінки молодіжної політики
МОНІТОРИНГ

ОЦІНКА

Моніторинг реалізації
Моніторинг результатів

Програмний МіО
Оцінка
та планування
діяльності
Доказова МП:
- аналіз ситуації
в молодіжному
середовищі;
- вивчення потреб
і проблем молоді;
- аналіз ресурсів
для реалізації
молодіжної
політики.
План
співробітництва
та взаємодії

Дані розробки
програми

Внесок
(ресурси)
Фінанси
(бюджет)
Кадрове забезпечення (молодіжні
працівники,
фахівці, які
працюють з
молоддю)
Матеріали
(наукові і методичні розробки
тощо)
Інформаційні
ресурси
Інфраструктура
(ВМЦ, МЦ,
МЦП тощо)
Молодіжні та
дитячі громадські
організації
Різні форми
молодіжної участі

Процес
(активності)
Навчання
(тренінги, семінари,
підвищення кваліфікації тощо)
Заходи (фестивалі,
табори тощо)
Конкурси проектів,
Гранти
Волонтерська
діяльність
Послуги (консультації, переадресації
тощо)
Інтервенції
(втручання в молодіжні культури,
державне регулювання) та контроль
Законодавчі ініціативи
Міжнародне співробітництво

Результат
(короткострокові
результати)
Кіль-ть заходів (форум,
семінар тощо)
Кіль-ть молоді, яка
взяла участь у заходах
(форумах, семінарах
тощо)
Кіль-ть молодіжних
працівників та інших
спеціалістів, які працюють з молоддю, що
пройшли навчання
Кіль-ть молоді, залучена до процесу прийняття рішень
Кіль-ть молоді, яка є
активними членами
громадянського
суспільства
Кіль-ть розповсюджених інформаційних
матеріалів (листівки,
інструкції, інформації
на радіо та ТБ, інформація в інтернет)

Збір інформації на рівні виконавців програми:
Творчі, фінансові та підсумкові звіти заходів/проектів Програми
Операційні дослідження
Дані соціологічних досліджень

РЕАЛІЗАЦІЯ

Наслідки
(середньострокові
результати)
Підвищення рівня знань
молоді щодо:
- профорієнтаційних
послуг;
- можливостей власної
кар’єри;
- відкриття власного
бізнесу;
- своїх прав та обов’язків;
- здорового способу життя, у
тому числі ВІЛ/СНІД та ін.
соц. небез. хвороб
- участі в дит. і мол.
громадських організаціях;
- можливостей
волонтерства;
- молодіжної політики та
заходів, що реалізуються
в її межах.
Зміна поведінки:
- персоналу/кадрів (більш
активні та досвідчені
молодіжні працівники)
- молоді (ризикована
поведінка, активність тощо)

Вплив
(довгострокові
результати)
Рівний доступ до
освіти
Забезпечення повної і
продуктивної зайнятості серед молоді
Підвищення залученості молоді до підприємницької діяльності
Подолання бідності
Зниження рівня
правопорушень
Збільшення кількості
молоді, що веде
здоровий спосіб життя
Зниження захворюваності в молодіжному
середовищі
Підвищення внутрішньої міграції молоді
Підвищення зворотної
зовнішньої міграції
Підвищення громадянської та політичної
активності

Національний рівень збору інформації:
Статистичні дані
Дані соціологічних досліджень
Спеціальні дослідження

РЕЗУЛЬТАТИ

