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Metodologia. Ewaluacja OKG i RKG 
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Sondaż odroczony 

Ankieta  wypełniana  przez 

koordynatorów projektów po 

upływie 6 (OKG) i 12 (RKG) miesięcy  

od zakończenia udziału w Programie  
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Metodologia c.d.  

• Projekty Modelowe – Replikacje 

• Wywiad z zespołem PFDiM  

• Wywiady pogłębione z koordynatorami i uczestnikami Replikacji 

• Program Młodzieżowych Liderów Równać Szanse 

• Rozmowa pogłębiona z trenerką prowadzącą szkolenie 

• Wywiady pogłębione z trzema osobami dla każdego z dwóch badanych 
projektów: Młodzieżową Liderką, opiekunką i uczestnikiem projektu 
Młodzieżowej Liderki 

• Ankieta wśród uczestników zjazdu alumnów Programu Młodzieżowi Liderzy 

• Wywiad grupowy z uczestnikami zjazdu alumnów Programu Młodzieżowi 
Liderzy 

 

 

 



Młodzież Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego 
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Populacja młodzieży OKG 
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Rok edycji 

W edycji 2014 przeważają 

• Osoby mieszkające na wsi (85%) 

• Dziewczęta (65%) 

• Osoby w wieku 14 lat (40%) 

• Uczennice i uczniowie gimnazjum 

(75%) 

• Osoby bez wcześniejszego 

doświadczenia w projektach (76%) 
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Wskaźniki ogólne rozwoju młodzieży 
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Wzrost umiejętności 

72% 

74% 

75% 

76% 

76% 

76% 

77% 

81% 

85% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Przyznawania się do błędu 

Zachęcania innych do działania 

Planowania i organizowania czasu 

Przekonywania do swoich racji 

Wypowiadania swojego zdania publicznie 

Dotrzymywania zobowiązań, postanowień 

Rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

Załatwienia czegoś w instytucji, gdzie nikogo … 

Nawiązywania kontaktu z dorosłymi 

n = 545 



8 

Wskaźniki szczegółowe. Dostępność wsparcia 
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Po projekcie Przed projektem n = 546 

 

 

Znam osobę, która pomoże mi… 
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Ogólna ocena udziału w Programie 
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Ponad 90% młodzieży 
deklarowało: 

• Dużo się nauczyłem/łam 

• Naprawdę mogłem/łam 
się sprawdzić 

• To, czego się 
nauczyłem/łam przyda 
mi się w przyszłości 

 



10 

Komentarz  

• Wysoka samoocena młodzieży przed przystąpieniem do projektów 

 

• Weryfikacja wyobrażeń o własnych możliwościach pozyskania 
wsparcia społecznego 

 

• Wysoka satysfakcja z korzyści uczestnictwa w projekcie. 
• 78% młodzieży twierdzi, że projekt dał im więcej, niż oczekiwała 

 

 



Organizacje OKG I RKG 
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Populacja grantobiorców OKG 

• Czas trwania projektu: 1,5 roku 

• 26 organizacji pozarządowych 

• Stowarzyszenia (81%) 

• Przeważają organizacje 

doświadczone 

27% 

38% 

35% 

Wcześniejsze doświadczenia 
projektowe 

brak 1 projekt kilka projektów 

n = 26 
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Populacja grantobiorców RKG 

• Czas trwania projektu: 6 m-cy 

• 100 organizacji 

• Przeważają stowarzyszenia 

(40%), domy kultury (30%)  

i biblioteki (15%) 

39% 

28% 

33% 

Wcześniejsze doświadczenia 
projektowe 

brak 1 projekt kilka projektów 

n = 104 
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• Zwiększenie sieci kontaktów  
w społeczności lokalnej 

• OKG zwłaszcza z: innymi NGO, 
osobami prywatnymi i administracją 
publiczną 

• RKG zwłaszcza z: nauczyciel(k)ami, 
osobami duchownymi  
i administracją publiczną 

• Zwiększenie możliwości 
pozyskiwania wsparcia dla działań 

Konsekwencje udziału. Kapitał społeczny organizacji OKG i RKG 

35% 
43% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Współpraca w Programie 

OKG RKG 
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• Znaczący wzrost liczby 
składanych wniosków 

• Wzrost skuteczności 
pozyskiwania dotacji 

• Wzrost liczby 
prowadzonych 
projektów (zwłaszcza 
OKG) 

• Jednolity wpływ 
Programu na OKG 

Aktywność organizacji 
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Kilka miesięcy po 
Programie 

Liczba składanych wniosków o dotacje 

OKG RKG 

Przed RS Na koniec RS Kilka miesięcy  
po RS 
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46% 

69% 

49% 
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Akutalizacja Wykorzystanie do 
kolejnych działań 

Diagnoza potrzeb lokalnej 
społeczności 

OKG RKG 

• Wiedza zdobyta w trakcie 
Programu wykorzystywana do 
kolejnych działań 

• Kontynuacja pozyskiwania wiedzy 

• Wiedza rozpowszechniana wśród 
innych organizacji (zwłaszcza 
przez OKG) 

Znajomość potrzeb lokalnej społeczności 
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• Kontynuacja współpracy  
z uczestni(cz)kami po Programie 
(ponad 70% organizacji) 

• Przyjęcie metody poznanej  
w Programie (zwłaszcza OKG) 

• Młodzież włączana do organizacji 

 

96% 

82% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Włączanie młodzieży  
w konsultacje i pisanie 
projektu po Programie 

OKG RKG 

Współpraca z młodzieżą 

Wiedziałam, że młodzież jest fajna, ale nigdy 
nie przypuszczałam, że tak mocno 
zaangażują się w projekt, poświęcając na 
jego realizację o wiele więcej czasu niż było 
zakładane na początku. 
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Co zachęca do udziału w Programie 

• Cele Programu  

• Rozwój młodzieży na pierwszym miejscu 

• Podejście do młodzieży 

[…] do brania udziału w Programie „Równać Szanse” zachęca przede wszystkim to, 
że młodzież właściwie wszystkie rzeczy musi załatwić sama. Czują się przez to 
samodzielni i niezależni […] 

• Jasność i przejrzystość zasad 

• Również: przejrzystość procedur 

W bardzo precyzyjny sposób określone są cele programu oraz wymagania stawiane 
organizacjom ubiegającym się o dotację. 

Prostota wnioskowania i sprawozdawczości. 
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Co zachęca do udziału w Programie c.d. 

• Otrzymywane wsparcie 

• Wsparcie i kompetencje osób je udzielających 

• Atmosfera panująca w Programie 

• Szkolenia i duża możliwość rozwoju 

• Możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń 

• Otwartość Programu na różnorodne projekty 

• Metody pracy z młodzieżą 

• (OKG) Kwota dofinansowania pozwalająca na szeroki zakres 
działań 



20 

Co zniechęca do udziału w Programie 

• Duża pracochłonność i czasochłonność projektów 

• Stosunkowo długi czas trwania projektu 

• Również: Obawa o utrzymanie zaangażowania grupy młodzieży 

• Obowiązek wyjazdów na szkolenia 

• Trudności z rozliczaniem VAT 

 

• Program jest bardzo atrakcyjny i nie widzę powodów aby nie próbować 
uzyskać dotacji. 

• Nie ma przesłanek zniechęcających. 
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• Najbardziej przydatne 

• Umiejętności miękkie związane  
z pracą z ludźmi 

• Umiejętności związane  
z prowadzeniem projektów  

• Koncepcja pracy z młodzieżą  

• Potrzeby 

• Więcej czasu na wymianę 
doświadczeń 

• Umiejętność motywowania 
młodzieży 

Nauczyłam się prowadzić prawdziwe 
projekty. 

Szkolenia dla koordynatorów OKG 
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n = 26 
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Wyzwania zarządzania. Monitoring  

• Wizyty PFDiM we wszystkich organizacjach OKG dwukrotnie oraz 60% 
organizacjach RKG.  

• Monitoring: 

• ma przede wszystkim charakter konsultacyjny, 

• silnie podnosi motywację do działania (indywidualne wsparcie), 

• odpowiada w dużym stopniu na trudności. 

• Konsekwencja przyjętego sposobu realizacji monitoringu: 

• powstaje „wąskie gardło”, ograniczające zasięg oddziaływania metody 
monitoringu „Równać Szanse”. 

• Jak wspierać pozostałe organizacje RKG? 

• Spisanie metody? 
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Wyzwania zarządzania. Partnerzy lokalni 

• Rozbieżność wizji na temat roli partnerów regionalnych 

• Szczebel pośredni vs „księgowi” 

• Promocja i informacja o konkursie, pewna rola w monitoringu 

• Osłabienie roli: 

• po rozwinięciu internetowego generatora wniosków 

• Silna potrzeba wspierania uczestników i bycia z nimi w bezpośrednim kontakcie  
przez PFDiM. 

• Warto zastanowić się nad komunikacją roli partnerów, sposobem 
wykorzystania ich zaangażowania. 
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Rekomendacje ewaluacyjne 

• Większy nacisk na rozwijanie umiejętności pozyskania wsparcia 
instytucjonalnego u młodzieży. 

 

• Większy nacisk na uświadamianie młodzieży, że: 
• projekt jest w sensie formalnym prowadzony przez organizację pozarządową 

• organizacje pozarządowe i społeczne mogą wespierać młodzież w realizacji 
ich własnych pomysłów. 
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Rekomendacje ewaluacyjne cd 

• Stosunkowo słabe wsparcie grantobiorców ze strony lokalnych 
organizacji pozarządowych i domów kultury. 

 

Rekomendacja: 

• Większa uwaga na kontakty z innymi organizacjami lokalnymi w 
procesie wspierania grantobiorców w budowaniu lokalnego 
kapitału społecznego. 
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Rekomendacje cd 

• Silny wpływ Programu na organizacje RKG (porównywalny z OKG): 

• Wzrost aktywności organizacji  

• Kontakt z młodzieżą i innymi grantobiorcami Programu po projekcie 

• Zaangażowanie młodzieży w tworzenie projektów 

• Aktualizacja i wykorzystanie diagnozy lokalnej 

 

Rekomendacja: 

• Silniejsze wsparcie dla grantobiorców RKG 

• Włączenie młodzieży RKG do badania pre-post 
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Rekomendacje cd 

• Moim zdaniem do brania udziału w Programie „Równać Szanse” zachęca przede 
wszystkim to, że młodzież właściwie wszystkie rzeczy musi załatwić sama.  

• [Do udziału w Programie zniechęca] nacisk na samodzielne działanie i kreatywność 
(młodzież chętniej podchodzi do gotowych, konkretnych projektów i pomysłów 
ukierunkowanych tylko na wykonywanie zadań a nie na kreowanie). 

 

• Wyraźniejsza komunikacja o podstawowych wartościach Programu przed jego 
rozpoczęciem 

 

• [Nie zniechęca nas] nic. Startując zapoznajemy się z dokumentacją konkursu i 
wiemy w co wchodzimy. Przyjmujemy warunki na samym początku. 



Projekty modelowe - Replikacje 
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Schemat konkursu Projekty Modelowe Replikacje 

Nabór wśród 
Projektów 

Modelowych 
Komisja ekspertów 

Dwie organizacje 
prowadzą dwa 

szkolenia o 
replikacji 

Uczestnicy 
szkolenia mogą 

aplikować o 
minigrant 

Autorzy replikacji 
wybierają po dwa 

podmioty 
replikujące 
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Uczestnicy ewaluacji 

• Replikacja 1, przeprowadzona przez młode stowarzyszenie .  
• Wywiad z  koordynatorem Replikacji i dwoma uczestnikami. 

• Przeszliśmy z Programem chyba całą ścieżkę jaką program przygotował dla 
organizacji. Od projektów z RKG do OKG,  a po drodze Lokalne Fora, projekt 
modelowy i jego replikację. 

• Replikacja 2, przeprowadzona przez doświadczoną  w pracy z 
młodzieżą fundację z ugruntowaną pozycją.  
• Wywiad z koordynatorką Replikacji i jedną uczestniczką. 

• Pytanie: co podlega replikacji? 
• Samo działanie? 

• Metody pracy z młodzieżą? 

• Relacja między organizacją koordynującą – uczestnik Konkursu? 
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Replikowanie relacji 

• Koordynator Replikacji 1: I tu może też jest element tej filozofii – my 
nie siedzimy i nie sprawdzamy, tylko jesteśmy z nimi [z organizacjami 
wdrażającymi Replikację] w łączności. Jak trzeba to wsiadamy w 
samochód. Mówimy jak to widzimy, jak to powinni naszym zdaniem 
robić, nic nie narzucamy.  (…) Pracujemy tak, jak z nami pracowano.   

 

• Uczestnik Replikacji 1: Młodzież napisała projekt, prezes 
Stowarzyszenia nam radził, podpowiadał, konsultował  – kierunkował. 
Służył pomocą, ale nie robił za innych. 

• Uczestniczka Replikacji 2: Oni są mentorami dla mnie, zawsze mogę 
zadzwonić, zapytać.  
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Obserwacje. 

• Rola młodzieży 

• Proces przekazywania Replikacji także uczący. 

• Replikowany projekt modelowy jest pretekstem.  

• Przekazanie podejścia (filozofii) Programu, dopasowanie 
przedstawianego działania do własnych potrzeb i możliwości.  

• Budowana relacja jest odbiciem tej, która łączyła „dawcę” Replikacji 
z Programem „Równać Szanse”. 

• Współpraca nie polega na kontroli, tylko na stałym kontakcie, 
wspieraniu, podpowiadaniu, nie wyręczaniu 
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Wnioski 

• Replikacja jako powód do dumy, wyróżnienie. 

• Jest bodźcem do rozwoju / wzbogacenia doświadczenia. 

• Wzrost prestiżu organizacji. 

• Szansa na dotarcie do nowych odbiorców „Równać Szanse”  - 
uczestników Replikacji (potencjał) 

• Dla organizacji nie znających Programu „Równać Szanse” 
zorientowanie się w jego strukturze może być skomplikowane.  
• Uczestniczka Replikacji 2: Już niech mnie pani zabije – nie wiem kto prowadził 

szkolenie: czy Fundacja, czy „Równać Szanse”. To była pani Monika. Ja słyszałam 
o OKG i RKG, ale na razie się w to nie zagłębiam, to dla mnie za bardzo 
skomplikowane. Ten mikrogrant to dla nas duży sukces.   

 



Szkolenie Młodzieżowych Liderów  
„Równać Szanse” 
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Schemat Konkursu dla Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse” 

Konkurs OKG / 
RKG 

Wydelegowanie 
uczestników i 

komisja 
konkursowa 

Szkolenie 
Młodzieżowych 

Liderów  

Konkurs grantowy 
Realizacja 
projektów 

Zjazd alumnów 
Konkursu 
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Korzyści 
• Wzrost wiary w siebie 
• Skuteczny rozwój umiejętności 

społecznych 
• Skuteczny rozwój kompetencji 

osobistych 
• Poszerzenie zakresu działań 

społecznych 
 
Gdyby nie Program, to ja bym nadal 
chowała się w kącie i jakby mi ktoś 
powiedział, że to co robię nie ma 
sensu, to bym zrezygnowała. A teraz 
wiem, że to jest mój plan. I że chcę go 
zrealizować, bo w niego wierzę. 
 

Korzyści z udziału 

0 0 

10 
11 

Zdecydowanie nie spełnił moich oczekiwań 

Nie spełnił moich oczekiwań 

Spełnił moje oczekiwania 

Przekroczył moje oczekiwania 

Udział w Konkursie 
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Przyjemne z pożytecznym 

• Trenerka: Oni się bardzo intensywnie spotykają ze sobą i właściwie co dwie 
godziny spotykają się z innym wyzwaniem. Potem mówią: na żadnym obozie 
nie było tak fajnie. Mogą się tu sprawdzić – na tle grupy, w relacji, z 
przebiciem się z jakimś pomysłem, sprawdzić swoją reakcję na to, co ktoś 
inny robi, czy nie robi. My to łapiemy, omawiamy, dajemy im informację 
zwrotną. To jest bardzo rozwojowe. 

 

• Ala: Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo okazało się, że były tam 
osoby których nie znam, a mieliśmy wspólne tematy, okazało się, że da się 
dogadać z kimś, coś razem załatwić. Opiekunka najbardziej nas 
nakierowywała na to, że jak jest coś do załatwienia na przykład puszka farby 
od sponsora, to żebyśmy sami próbowali.  
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Młodzi Liderki i Liderzy: 

• Są gotowi do działania dla innych 

• Są kreatywni i niezależni 

• Są otwarci, tolerancyjni, empatyczni 

• Posiadają samowiedzę 

• Konkurs przyczynił się do 
wzmocnienia poczucia „bycia 
liderem/ką” 

• Mają wsparcie w sobie samych  
i sobie nawzajem 

 

Kim są „Młodzieżowi Liderzy i Liderki”? 

0 0 

1 

7 

8 

5 

Czuję się liderką/liderem 

zupełnie nie nie 

raczej nie raczej tak 

tak całkowicie tak 
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Studium przypadku. Ala 

• Zmiana w osobie 

• Ala: Jestem bardziej śmiała, nie jestem taka zamknięta, mam więcej odwagi w 
kontaktach z innymi. A w nowej szkole są sami nowi znajomi. 

• Zmiana w postrzeganiu przez innych 

• Opiekunka: Odkryłam ją na nowo. Zobaczyłam jej potencjał. 

• Rówieśniczka: Wcześniej Ala była cicha, nie mówiła dużo, a tutaj miała takie 
przebicie, dużo z nami rozmawiała. Zmieniła się. 

• Powstanie chętnej do działania grupy. 

• Apetyt na więcej 

• Ala: Następnym razem chciałabym zaangażować więcej osób spoza tej grupy, żeby 
więcej osób miało szansę doświadczyć na czym to polega. 
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Studium przypadku. Marta 

• Konkurs jako szansa na poznanie siebie 

• Marta: Czy jestem liderką? Ciężko stwierdzić. Zależy od definicji. Jeżeli 
są jakieś działania to potrafię być, ale tak ogólnie to pracuję, kiedy już 
są wytyczone cele.  

 

• Wzmocnienie, przyspieszenie rozwoju 

• Zmiana w Marcie nie jest efektem jednego działania, lecz procesu 
dojrzewania poprzez udział w kolejnych projektach. Jest to 
ewolucja, nie zmiana o charakterze rewolucyjnym. 
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Okiem rówieśnika 

• Marta z początku nie do końca wszystko chwytała i nie była tak bardzo 
zaangażowana w projekt kabaretowy. Z czasem zaczęła się udzielać, 
pisaliśmy razem skecze, spotykaliśmy się po szkole, żeby coś razem 
robić. Nawet teraz na koniec liceum zrobiliśmy razem taki pokaz 
kabaretowy. Jej mocną stroną jest zaangażowanie i chęć działania – 
kiedyś może tak nie było. Jest też bardziej zorganizowana, poukładana, 
kiedyś było z tym ciężko, była bardzo roztrzepana. Pamiętam jak jej 
rodzice mieli do niej pretensje, że jest taka niepoukładana, lekcje 
odrabia o drugiej w nocy… Pod koniec szkoły to się zmieniło, dawała 
sobie radę wszystko mądrzej zorganizować. Na pewno po części 
pomogły jej w tym projekty.  
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Konkurs jako szansa na zbudowanie grupy 

• Marta:  

• Co mi się w tym podobało? To, że mogłam pracować z osobami, które 
chciały tak samo bardzo coś zrobić jak ja. Poza tą rutyną można się 
było jeszcze spotkać i zrobić coś więcej. Te osoby były na tyle 
pozytywnie nastawione, że przyjemnie się pracowało przy jakimkolwiek 
temacie. Można było wyjść z cienia i można było nawiązać takie 
prawdziwe znajomości.   

• Bo pierwsza zasada to stworzyć grupę na facebooku, czyli mieć 
komunikację między sobą. I z tej grupy cały czas ktoś się odezwie. 
Jakieś spotkania w wakacje, wyjazd na wydmy. Powstała duża paczka 
znajomych. 
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Wnioski 

• Konkurs jako lustro 
• Sprawdzenie siebie, weryfikacja.  

• Wzmocnienie, zewnętrzne dowody (od pomysłu do realizacji) 

• Doświadczenie dobrego współdziałania, zwiększone 
poczucie własnej wartości. 

• Bodziec do rozwoju. 

• Nawiązanie trwałych relacji z rówieśnikami. 
• Towarzyskość 

• Sieci społeczne. 

• Grupa wsparcia i odniesienia. 
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Wnioski 

• Bardzo ważna rola opiekunów / opiekunek 

• Wyjście z działalnością poza szkołę 

• Wszystkie osoby po Konkursie angażowały się w działania na 
rzecz społeczności lokalnej (udział średnio w 3 
przedsięwzięciach). 

• 14 osób startowało w konkursach grantowych. 

• Chęć działania (w tym dla swojej miejscowości) 

• Młodzieżowa Liderka: Bardzo chcę nie oddalać się od mojej 
miejscowości, bo zobaczyłam, jaki tam jest potencjał. I chciałabym 
stworzyć tam jakąś fundację, która pozwoli mi działać z innymi, dać 
im taką szansę, jaką ja dostałam.  



Dziękujemy! 

a.urbanik@poledialogu.org.pl  |   poledialogu.org.pl   |   fb.com/poledialogu 


