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Metodologia. Ewaluacja OKG i RKG
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Badanie pre-post
organizacji
Ankieta wypełniana przez
koordynatorów OKG i RKG

Badanie pre-post
młodzieży
Ankieta wypełniana przez
młodzież w OKG

Analiza danych
zastanych
Analiza wniosków
projektowych OKG
i RKG

Wywiady indywidualne

Sondaż odroczony

Wywiady członkami zespołu
koordynującego Program z ramienia
PFDiM

Ankieta wypełniana przez
koordynatorów projektów po
upływie 6 (OKG) i 12 (RKG) miesięcy
od zakończenia udziału w Programie

Metodologia c.d:
Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym
•
•

6 studiów przypadków RKG
Uzupełnienie: Młodzieżowi Liderzy „Równać Szanse” (OKG/RKG
2015)
Ankieta z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie
 Wywiad grupowy z 20 osobami uczestniczącymi w szkoleniu
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Młodzież Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

Średnia ocen

Populacja młodzieży OKG
6

W edycji 2015 przeważają

5

• Osoby mieszkające na wsi (54%)

4

3,85

3,98

3,97

3

3,62

3,86

3,74

3,8

3,76

• Osoby w wieku 14 lat (28%)
• Uczennice i uczniowie gimnazjum
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(76%)
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• Dziewczęta (66%)

2013

2014

2015

• Osoby bez wcześniejszego
doświadczenia w projektach (62%)

Wskaźniki ogólne rozwoju młodzieży
Umiejętność planowania własnej
przyszłości

0
94,8%

5,2%

Samoocena zasobów własnych i
środowiska
Umiejętność pozyskiwania wsparcia
społecznego

43,8%
0%
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25%

bez zmian

64,4%

0,6%

41,0%

Wiara w siebie

spadek

1,9%

33,8%

wzrost

58,4%

1,1%
50%

55,0%
75%

100%

Wzrost umiejętności
Wystąpienia publiczne

47,6%

Czytanie skomplikowanych tekstów

40,9%

Kontakty z dorosłymi

40,0%

Znajdowaniem pomocy w realizacji pomysłów

39,6%

Wyrażanie własnego zdania

35,1%

Dotrzymywanie postanowień

34,8%

Planowanie czasu

34,6%

Kontakty z rówieśnikami

28,8%

Nauka w szkole

28,4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Odsetek wśród młodzieży OKG

7

40%

45%

50%

Wskaźniki szczegółowe. Dostępność wsparcia
Wsparcie, by:

68%

Znaleźć dorywczą pracę

78%

75%

Uzyskać informacje o studiach

85%

83%

Uzyskać pomoc w nauce angielskiego

88%

Podłączyć internet

86%

Dojechać na zajęcia w innej miejscowości

87%

Pożyczyć sprzęt

87%

Uzyskać pomoc w matematyce

88%

90%
93%

92%
93%

95%

Naprawić rower

97%

0%

25%

50%

Odsetek młodzieży
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Przed Programem

Po Programie

75%

100%

Wskaźniki szczegółowe. Deklarowany wzrost umiejętności.
Nawiązywanie kontaktu z dorosłymi

83,6%

Zachęcanie innych do działania

76,4%

Wypowiadanie swojego zdania publicznie

76,0%

Załatwienie czegoś w instytucji, gdzie nikogo…

75,1%

Planowanie i organizowanie czasu

74,0%

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

73,0%

Przekonywanie do swoich racji

71,9%

Dotrzymywanie zobowiązań

71,4%

Przyznawanie się do błędu

67,1%
0%
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25%
50%
75%
Odsetek młodzieży
deklarującej
wzrost umiejętności

100%

Ogólna ocena udziału w Programie
1,3%

Projekt dał mi:

3,5%

dużo więcej, niż oczekiwałe(a)m
trochę więcej, niż oczekiwałe(a)m

21,4%

29,4%
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44,4%

mniej więcej to, co
oczekiwałe(a)m
trochę mniej, niż oczekiwałe(a)m
dużo mniej, niż oczekiwałe(a)m

Młodzież RKG – spojrzenie jakościowe

Wpływ na
przyszłość

Zmiana
w
działaniu
Zmiana
wewnętrzna
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„Po zakończeniu projektu ma się taką
perspektywę, że inni siedzą w domu i
marnują czas gapiąc się w telefon.
Spodobało mi się działanie w grupie.To
ubogaca nas i można to pokazać
innym.”

„ Córka od zawsze była chętna do
działania, ale brakowało jej pewności
siebie. Zaszła [w niej] duża zmiana.
Stała się bardziej otwarta, odważna,
pewna siebie, ma szerzy krąg
znajomych, tysiąc planów, dużo
pomysłów..”

Organizacje OKG I RKG

Populacja grantobiorców OKG
Wcześniejsze
doświadczenia projektowe

26,9%

30,8%
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1 projekt

Czas trwania projektu: 1,5 roku

•

25 organizacji pozarządowych

•

Stowarzyszenia (96%)

•

Przeważają organizacje
doświadczone

42,3%

brak doświadczenia

•

kilka projektów

Populacja grantobiorców RKG
Wcześniejsze doświadczenia
projektowe

36,0%

36,0%

•

Czas trwania projektu: 6 m-cy

•

109 organizacji

•

Przeważają stowarzyszenia (44%),
domy kultury (24%)
i biblioteki (18%)

27,9%

brak
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1 projekt

kilka projektów

Konsekwencje udziału. Kapitał społeczny organizacji OKG i RKG
Zwiększenie sieci kontaktów
w społeczności lokalnej
•

•

•
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OKG zwłaszcza z: domami kultury,
przedsiębiorcami, duchownymi I
dyrektor(k)ami szkół
RKG zwłaszcza z: mediami lokalnymi,
przedsiębiorcami I domami kultury

Zwiększenie możliwości
pozyskiwania wsparcia dla działań

Współpraca w Programie
Odsetek organizacji

•

100%
75%
50%

43%

33%

25%
0%

OKG

RKG

Średnia liczba złożonych
wniosków o dotację

Aktywność organizacji
Znaczący wzrost liczby
składanych wniosków

•

Wzrost skuteczności
pozyskiwania dotacji

•

Wzrost liczby
prowadzonych projektów
(zwłaszcza OKG)

•

Jednolity wpływ Programu
na OKG

5
4
3,18
3
2
1
0

2,42

0,76

0,49

0,65

Przed Programem

0,12

Na zakończenie
Programu
OKG
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•

RKG

kilka m-cy po
Programie

Znajomość potrzeb lokalnej społeczności
Diagnoza potrzeb lokalnej
społeczności
100%
84%

80%
60%

Wiedza zdobyta w trakcie Programu
wykorzystywana do kolejnych działań

•

Kontynuacja pozyskiwania wiedzy

•

Wiedza rozpowszechniana wśród
innych organizacji (zwłaszcza przez
OKG)

66%

60%

48%

40%

20%
0%
Akutalizacja
OKG
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•

Wykorzystanie do
kolejnych działań
RKG

Współpraca z młodzieżą

100%

Włączanie młodzieży
w konsultacje i pisanie projektu
po Programie
100%

•

Kontynuacja współpracy
z uczestni(cz)kami po Programie (74%
RKG i 92% OKG)

•

Przyjęcie metody poznanej
w Programie (zwłaszcza OKG)

•

Młodzież włączana do organizacji

83%

75%
50%
25%
0%

OKG
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RKG

Po zakończeniu Programu różnice między OKG i RKG zmniejszyły
się, choć wciąż w 2 z 3 badanych obszarów więcej organizacji OKG
włączało młodzież w tworzenie projektu. Warto jednak zauważyć, że
zmiana, która zaszła w trakcie trwania Programu była bardziej
korzystna w przypadku organizacji RKG. Odsetek organizacji, które
przestały włączać młodzież w wymyślanie projektów był większy
wśród OKG (spadek o 24% wśród OKG i o 10% wśród RKG)

Relacje z Programem „Równać Szanse”

Czynniki zachęcające do ponownego udziału w Programie
•

Filozofia pracy z młodzieżą

[Do udziału zachęca] Możliwość dania szansy młodzieży w odpowiedzialnym podchodzeniu do realizacji
swoich pomysłów.

Dostrzeganie zmiany w młodzieży
[Zachęca nas] Ogromna zmiana jaką widzimy wśród młodzieży. Satysfakcja z realizacji oraz
zmian jakie w następstwie się pojawiają.
•

•

Struktura formalna i procedury Programu

Otwartość i umiejętność dopasowania treści oraz podejścia do projektu, koordynatora i uczestników.
Prosta i czytelna formuła. Ograniczona biurokracja. Prosty sposób rozliczenia projektu.

Otrzymywane wsparcie (OKG)
[Do ponownego udziału zachęcają] Bogate doświadczenia dla koordynatorów - uważam moje
uczestnictwo za jedno z ważniejszych dokonań w karierze.
•
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Równać Szanse wyróżnia się na tle innych konkursów
grantowych, bo daje głos młodzieży. My się staramy zawsze
dawać im inicjatywę, ale ten projekt daje niesamowite szanse
młodzieży. Jeżeli tylko młodzież chce, to może dużo z tego
wynieść.
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Udział w Programie RS jest dla wielu młodych ludzi furtką wejścia
w dorosłe życie.
Program stwarza łagodną formę przekroczenia tej furtki nie w
samotności, lecz w grupie co daje motywację przełamania barier
i słabości, a sukces po realizacji projektu siłę w uwierzenie we
własne możliwości i twórczą realizację swoich marzeń oraz pasji.
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W moim odczuciu głównym celem RKG jest umożliwienie
młodzieży odkrywania swoich umiejętności, możliwości,
budowanie ich umiejętności czerpania z własnego otoczenia,
nawet jeśli ono jest najmniejsze.
Dla mnie to jest właśnie najważniejsze, że mogę się na tym
skupić, a nie na tym, czy mi się zgadza w tabelce. Mogę dać
młodzieży dużo wolności, swobody w tym projekcie. Oni mogą
popełnić błąd, muszą go potem naprawić, ale mogą sobie na to
pozwolić. To nie jest odbierane jako nasza porażka czy źle
zrealizowany projekt
23

Czynniki zniechęcające do ponownego udziału w Programie
OKG

•

•

Nie zniechęca nic

Długi czas trwania projektu
•

•
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•
•

Wysiłek dla organizacji i obawa o
grupę

Brak elastyczności
•

RKG

Sztywne podejście podczas wizyt
monitorujących)

Nie zniechęca nic
Sposób monitorowania projektów w
trakcie ich trwania
•

•

Komunikacja związana z monitoringiem

Obawa przed rozpadnięciem się grupy

„Równać Szanse” w planach organizacji
•

Zdecydowana większość organizacji planuje ponownie wziąć udział w
Programie „Równać Szanse„
•

•

Chcą przede wszystkim powtórzyć udział w tym konkursie, w którym brały
udział w edycji 2015
•
•
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87% organizacji OKG i aż 91% organizacji RKG.

74% organizacji OKG deklaruje chęć ponownego udziału w konkursie OKG
aż 83% organizacji RKG deklaruje chęć ponownego udziału w RKG

„Równać Szanse” w planach organizacji c.d.
Czy utrzymam
większą grupę
przez dłuższy czas?
Odpowiedzialność
za większą kwotę

Jakie są korzyści?

Bariery
przejścia
RKGOKG
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Kontakty z PFDiM
Bieżące
kontakty

Przy wszelkiego rodzaju wątpliwościach
pracownicy PFDiM byli łatwo dostępni,
chętnie pomagali i udzielali potrzebnych
informacji.

Wizyty
monitorujące
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Hipoteza: niewystarczająca
komunikacja celu monitoringu

Wizyty monitorujące
Wsparcie czy kontrola?
Kogo?
W jakim celu?
Jasna komunikacja (do koordynatorów i do uczestników)
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Szkolenia dla koordynatorów OKG
Odsetek koordynatorek i koordynatorów
OKG oceniających szkolenia na danym
poziomie

100%
79%

75%
50%

50%
42%

25%

17%
0%

0%

Bardzo przydatne

Raczej przydatne

w Programie
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4%

Raczej
nieprzydatne

po Programie

4%

4%

W ogóle
nieprzydatne

Szkolenia dla koordynatorów OKG
Najbardziej przydatne
•
•

•
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Umiejętności interpersonalne
konieczne w pracy z młodzieżą
Umiejętności związane z
planowaniem i koordynowaniem
projektów
Umiejętności pisania wniosków i
rozliczania projektów

Potrzeby
•
•
•
•

Brak dominującej odpowiedzi
Umiejętność tworzenia
długofalowych relacji z młodzieżą
Wykorzystania ewaluacji dla
organizacji
Pogłębienie metod pracy z
młodzieżą

Odsetek koordynatorek i
koordynatorów RKG oceniających
szkolenia na danym poziomie

Szkolenia dla koordynatorów RKG
100%

75%

50%

66%

49%

43%
28%

25%

3%

3%

3%

0%

Bardzo przydatne

Raczej przydatne
w Programie
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6%

Raczej nieprzydatne
po Programie

W ogóle nieprzydatne

Szkolenia dla koordynatorów RKG
Najbardziej przydatne

•
•
•
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Rola osoby koordynującej w
projektach z młodzieżą
Umiejętności interpersonalne
Umiejętności związane z
prowadzeniem grupy

Potrzeby

•
•
•

Niczego nie brakowało
Więcej czasu na wymianę
doświadczeń
Umiejętności interpersonalne
związane z trudnymi sytuacjami i
zadaniami w pracy z młodzieżą

Ja nie bardzo wiem czy ingerować w ich społeczność, czy nie? Im
nie jest łatwo się otworzyć – jak ich ośmielić, zachęcać do
mówienia o tym, co między sobą mówią, co myślą? Mam
wrażenie, że rodzice tak naprawdę nie słuchają swoich dzieci,
więc może oni są tak nauczeni? Wiem, że my mamy ogromny
wpływ na relacje, jakie powstają w tej grupie.
Koordynatorka
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Rekomendacje
Wzmocnienie narracji o przechodzeniu z RKG do OKG
Wizyty monitorujące:
•
•

•
•

Jasna komunikacja do koordynatorów
Komunikat do młodzieży
Refleksja nad przebiegiem i sposobem organizacji wizyty
Zaangażowanie trenerów i trenerek?

Szkolenia:
•
•
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czas na wymianę doświadczeń między osobami koordynującymi projekty
spotkanie z psychologiem

Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym

Pytania badawcze
Czy trwający sześć miesięcy projekt realizowany w ramach Regionalnego
Konkursu Grantowego daje szansę na zaistnienie zmiany
Co oznacza „sukces” w kontekście realizowanego projektu?
Co oznacza „porażka/brak sukcesu”?
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Metodologia
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•

6 studiów przypadku
• Po trzy wywiady (osoba koordynująca, osoba uczestnicząca i osoba
dodatkowa)
• Kwalifikacja: sukces lub projekt, który napotkał przeszkody
• Zróżnicowanie podmiotów realizujących projekty (organizacja
pozarządowa, grupa nieformalna, instytucja samorządowa)

•

Wywiad grupowy z Młodzieżowymi Liderami po ich szkoleniu w
Warszawie

Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym
Zmiana …
w zachowaniu młodzieży

99%

w osobie koordynującej

95%

w postrzeganiu irganizacji

93%

w otoczeniu organizacji

89%

w sposobie funkcjonowania organizacji

80%
0%
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25%

50%

75%

100%

Młodzież RKG – spojrzenie jakościowe
Zmiana wizerunku młodzieży

Wpływ na
przyszłość

Gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
chęć działania
Poczucie oparcia w lokalnych partnerach
„Poczucie misji”

Zmiana
w
działaniu

Lepsze porozumienia w grupie
Przejęcie odpowiedzialności za realizowany
projekt

Zmiana
wewnętrzna

Otwartość na nowe kontakty
Pewność siebie, odwaga
Inicjatywa, samodzielność
Umiejętność dialogu i zawierania kompromisów
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Młodzież RKG – spojrzenie jakościowe
„ W moim przypadku efektem jest to, że bardziej otworzyłam się na pomoc innym i realizowanie
rzeczy z innymi. Wcześniej robiłam wszystko sama, nie prosiłam o pomoc, bo nie
chciałam, żeby mi odmówiono, a teraz tak działam, żeby i innych zaangażować.”

Zmiana
wewnętrzna

„Po projekcie bardzo się zmieniłam, widzę w
sobie ogromną zmianę. Zdobyłam pewność
siebie, wypowiadam własne zdanie, jestem
bardziej samodzielna.To ważne, że my mamy
odpowiedzialność za to, jak będzie ten projekt
wyglądał.To dodaje samodzielności.”
Otwartość na nowe kontakty
Pewność siebie, odwaga
Inicjatywa, samodzielność
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Umiejętność dialogu i zawierania kompromisów

Młodzież RKG – spojrzenie jakościowe
„ Ten projekt nie był łatwy, ale był przyjemny. Były trudne momenty – kłótnie się
pojawiały. Ale jest duży progres. Jesteśmy zupełnie różni, nie znaliśmy się, ale nabraliśmy do
siebie zaufania, nauczyliśmy się dogadywać. Lubimy się, ufamy sobie, wszyscy się potrafimy
dogadać..”

Zmiana
w
działaniu
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Lepsze porozumienia w grupie
Przejęcie odpowiedzialności za realizowany
projekt

„Nie wszyscy się włączają w to, co robimy, może mają poczucie że nie są zauważani, nie są
ważni. Planuję, żeby usiąść i porozmawiać z nimi o tym, co by im pomogło się włączyć. Nie
jestem koordynatorką, ale mogłabym coś takiego zainicjować. Każdy z nas by mógł.”

Młodzież RKG – spojrzenie jakościowe
Zmiana wizerunku młodzieży

Wpływ na
przyszłość

Gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
chęć działania
Poczucie oparcia w lokalnych partnerach
„Poczucie misji”

„Już się nie mówi, że młodzież nic nie robi, tylko ogląda różne rzeczy w komputerze i pije.
Patrzy się na nas z większym szacunkiem.”
„Dostałam po projekcie powera do działania, wiedziałam, że nadaję się do działania w
społeczności, sama się zgłosiłam, do Młodzieżowej Rady Gminy jak był nabór i zostałam
wybrana. Po tym projekcie uznałam, że to jest to, co chcę robić.”

„Mam kontakt z pracownikami MOKu, instytucjami lokalnymi. Jeżeli mam jakiś pomysł, to nie
42 boję się o tym powiedzieć. Nie boję się przedstawić propozycji.”

Organizacje RKG - zmiana
Przyjęcie filozofii (metody pracy z młodzieżą) Równać Szanse
Większy prestiż i rozpoznawalność
Wzmocnienie organizacji – powstanie grupy młodzieżowej
Wzrost aktywności

„Dajemy zdecydowanie większą swobodę w
działaniach młodzieży przy realizacji
projektów. Jesteśmy otwarci na działania
młodzieży i stwarzamy jej możliwości
samorealizacji, wspieramy w realizowanych
projektach, wspólnie tworzymy ofertę.”
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„Mam inny stosunek do realizowanych
projektów. Stosuję zasady partnerstwa w
każdym nowym realizowanym działaniu, i nie
uginam się już pod presją zwierzchników, że
to jest „bez sensu”, ponieważ projekt
zrealizowałam z sukcesem i młodzież działa
z nami już 2 lata, wciąż przychodzą nowi
chętni.”

Zmiana w koordynatorach RKG
Rozwój kompetencji koordynatorskich
Przejęcie filozofii pracy z młodzieżą
Zmiana w życiu osobistym
„ Moja współpraca z młodzieżą jest teraz inna niż 3 lata temu: staram się bardziej słuchać
młodzieży, być pomocą, zapleczem, a nie przywódcą.”

„ Ja jako koordynatorka też się zmieniłam. I w moim życiu osobistym zaszły zmiany.Wiele
zasad, których się nauczyłam na szkoleniu przeniosłam do rodziny. Zresztą i moje dzieci i mąż
działają w fundacji. Nas to bardzo zmieniło. Dużo działań projektowych działo się u mnie w
domu, na moim podwórku. ”
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Sukces
Sukces jako zmiana:
Powstanie nowej grupy młodzieży

Zmiana wewnętrzna w uczestnikach
Powiększenie sieci kontaktów młodych ludzi
Budowanie pozytywnego wizerunku młodzieży w społeczności
Wzmocnienie organizacji.
Projekt zakończony sukcesem pozostawia po sobie grupę młodzieży, której postawa
wobec rzeczywistości uległa zmianie – z pasywnej na aktywną. Buduje przekonanie
uczestników o tym, że mogą aktywnie wpływać na otaczający ich świat.
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Czynniki sukcesu
Zgodne z filozofią Programu:
Pozostawienie pola do działania młodzieży
Wybór angażującego tematu projektu, który ma oparcie w
rzeczywistych potrzebach/zainteresowaniach
Powierzenie młodzieży samodzielnych zadań, rozluźnienie
koordynatorskiej kontroli
Zaangażowanie osoby koordynującej projekt
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Czynniki sukcesu

„Błąd, który popełnia wielu koordynatorów,
to próba zbyt dużego kontrolowania
projektu. Niektórzy nie dają możliwości
popełnienia błędu młodzieży, chcą mieć
wszystko pod kontrolą.”

„Koordynatorzy są nauczeni realizacji
innych projektów, gdzie wszystko musi się
udać, mają być wyniki, tabelki i wskaźniki.
A tu trzeba pilnować zasad, stosować się
do zaleceń przekazywanych na szkoleniu.
To jest bardzo pomocne.”

„Na początku mi się wydawało, że może są za bardzo zostawieni sami sobie, że grupa
się rozpadnie, bo koordynatorka nimi nie dyrygowała. Ale z perspektywy czasu widzę, że
to był bardzo dobry pomysł, że oni zostali zostawieni sami sobie, bo ta grupa się trzymała
dlatego, że chciała, a nie dlatego, że musiała.”
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Porażka
Wycofanie się młodzieży, brak zainteresowania tematem

Projekt przejęty przez koordynatora,
Rozsypanie się grupy przed zakończeniem projektu,
Niezrealizowanie założonego w projekcie celu.

Do porażki prowadzi brak zakotwiczenia projektu w potrzebach, zainteresowaniach
uczestników oraz zbyt dyrektywny styl prowadzenia działań. Zagrożenie mogą
stanowić także niezauważone lub nieumiejętnie rozładowane konflikty wewnątrz
grupy.
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Rekomendacje
Objęcie młodzieży RKG badaniem pre-post.
Zaangażowanie rodziców uczestników jako sojuszników projektu.
Refleksja nad możliwymi sposobami zainteresowania szkoły przebiegiem
i efektami projektu w gronie interesariuszy Programu i konsekwencjami
tego kroku.

Dla podtrzymania zaangażowania uczestników i rozwoju koordynatorów
przydatne będą wszelkie rozwiązania służące sieciowaniu jednych i
drugich.
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Dziękujemy!
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