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Wstęp

Sieć  kultury  jest  programem  wspierającym  rozwój  edukacji  kulturowej  w  województwie
pomorskim.  Realizowany jest jako część ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda kultura.



Jego głównym celem jest pobudzanie i wykorzystywanie edukacyjnego potencjału kultury,
który  ma  przyczynić  się  do  wzmocnienia  roli  edukacji  kulturowej  w  regionie.  Działania
programowe  mają  upowszechnić  ideę  samej  edukacji  i  jej  znaczenia  dla  rozwoju
społecznego.  Ważnym  aspektem  realizowanego  programu  jest  integracja  sfer  kultury  i
edukacji – wzmacnianie międzysektorowej współpracy i sieci powiazań między podmiotami
funkcjonującymi w obu obszarach, które prowadzą działania w obszarze animacji i edukacji
kulturowej.  Działania  szkoleniowe  mają  podnosić  kompetencje  osób  zaangażowanych  w
animację i edukację kulturową. 

Rezultatami  działań  realizowanych  w  ramach  Sieci  kultury  ma  być  większa
efektywność  działań  edukacyjnych,  tworzenie  odpowiednich  warunków  dla  współpracy
podmiotów  realizujących  działania  w  sektorze  kultury  i  edukacji  (platformy  współpracy,
dobre praktyki, wspólne projekty) oraz upowszechnienie takiego modelu edukacji kulturowej
,  który  jest  związany  z  rozwojem  cenionych  społecznie  umiejętności  i  postaw  (m.in.
innowacyjnego  działania,  zaufania,  współpracy,  kreatywności,  kompetencji  medialnych  i
komunikacyjnych) oraz świadomości i aktywności obywatelskiej.

Program  działań  Sieci  kultury  został  przygotowany  na  podstawie  badań
diagnostycznych  i  ewaluacyjnych  przeprowadzonych  w 2016 roku.  W świetle  tych badań
region  pomorski  jawi  się  jako  zbiór  subregionów  –  przestrzeni  mniejszych  o  większej
spójności  wewnętrznej.  Środowisko  edukacji  kulturowej  różni  się  w  tych  subregionach
specyfiką  przestrzeni  społecznej,  tożsamości  zbiorowej,  a  w  rezultacie  postrzeganiem
własnej  misji  i  celów  przez  edukatorów  kulturowych.  Występuje  też  swego  rodzaju
rywalizacja  związana  z  pozycją  w  województwie  (przede  wszystkim  w  relacji  z  władzą),
postrzegania „innych” w województwie. Dlatego w 2017 roku szczególny nacisk operatorzy
programu stawiali na działania integrujące środowisko i wzmacniające współpracę.  

Program na rok 2017 zakładał realizację:
Działań sieciujących i informacyjnych:

 spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane w roku 2016
 spotkań  informacyjnych  w  regionie  realizowanych  przy  współpracy  lokalnych

partnerów w subregionach
 giełdy  inspiracji  prezentującej  najciekawsze  przedsięwzięcia  z  zakresu  edukacji

kulturowej w regionie
 prowadzenie grupy na portalu Facebook łączącej edukatorów z całego województwa
 wizyty studyjne uczestników projektu w miejscach realizacji działań konkursowych

Działań szkoleniowych w postaci1

 szkoleń z zakresu edukacji kulturowej oraz budowania partnerstw
 szkoleń fakultatywnych, których program został przygotowany na podstawie badań

zapotrzebowania na rozwój konkretnych kompetencji wśród edukatorów

1 Działalność szkoleniowo warsztatową na rok 2017, zaplanowano w formie warsztatów obowiązkowych i 
fakultatywnych. Część obowiązkowa zrealizowana została w lutym i marcu w postaci intensywnego warsztatu W 
Gdańsku opartego o zagadnienia związane z edukacją kulturową. Warsztaty fakultatywne w związku z 
obniżeniem dotacji na program nie zostały zrealizowane. Nie powstały także planowana platforma szkoleniowa 
online oraz zbiór materiałów szkoleniowych.
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 stworzenie platformy szkoleń online
Działań konkursowych

 przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie działań edukacji kulturowej w regionie
w  dwóch  kategoriach: 2  projekty  duże  dofinansowane  do  18 000  zł dla
doświadczonych  edukatorów  oraz 8 projektów  małych  dla  poczatkujących
animatorów  z  maksymalnym  dofinansowaniem  w  kwocie  4000  zł  i  wsparciem
mentora w trakcie realizacji2

 Taki kształt konkursu jest wynikiem rekomendacji jakie były efektem zeszłorocznych
działań  ewaluacyjnych  przeprowadzonych  w  oparciu  o  badania  uczestników  oraz
współpracy z partnerami strategicznymi. Opracowane zostały szczegółowe kryteria
ułatwiające ocenę nadsyłanych wniosków

 Dodatkowym wsparciem dla osób realizujących działania edukacyjne był mentoring
łączący edukatorów z dużym doświadczeniem z tymi, którzy dopiero zaczynali swoje
pierwsze projekty.

Niestety ze względu na nieoczekiwane obniżenie dotacji po zaplanowaniu i akceptacji działań
na rok 2017 część z nich nie mogą zostać zrealizowana.

Celem ewaluacji i autoewaluacji programu Sieć kultury jest dostarczenie operatorom
wiedzy na temat procesów i rezultatów realizowanych działań, które stanowią wsparcie dla
realizacji  programu  w  kolejnym  roku  –  tak  by  rozwijał  się  wraz  z  doświadczeniem
realizatorów  i  uczestników.  Jak  pokazało  zeszłoroczne  doświadczenie,  wnioski  płynące  z
badań ewaluacyjnych są podstawą rekomendacji do konkretnych zmian w programie, które
mają  na  celu  lepsze  dostosowanie  sposobu  realizacji  założonych  celów  do  warunków
panujących  w  regionie  oraz  potrzeb  samego  środowiska  edukacji  kulturowej  w
województwie pomorskim.
Celem ewaluacji jest 

 określenie wymiernych rezultatów realizacji programu Sieć kultury w województwie
pomorskim

 określenie stopnia realizacji głównych celów programu Bardzo Młoda Kultura poprzez
zakładane przez operatora działania

 identyfikacja  procesów  organizacji  pracy  operatora,  które  miały  pozytywny  bądź
negatywny wpływ na realizację celów Programu 

Cele szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych obszarów programu Sieć kultury

Obszar
realizacji
programu

Pytanie główne Pytania szczegółowe kryteria

DZIAŁA
NIA
DIAGN

W jakim zakresie udało się 
zidentyfikować lokalny 
potencjał i bariery rozwoju 

Czy udało się wykorzystać 
sformułowane 
rekomendacje?

praktyczność

W jakim stopniu udało się Trafność
2 Kwoty zostały zmniejszone w wyniku obniżenia dotacji w trakcie trwania konkursu
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OSTYC
ZNE

edukacji kulturowej w 
regionie?

odpowiedzieć na pytania 
badawcze?
Czy wiedza uzyskana w 
badaniach została 
udostępniona?

Dostępność, 
skuteczność, 
adekwatność

DZIAŁA
NIA
INFOR
MUJĄC
E  I
SIECIUJ
ĄCE

W jakim zakresie udało się 
wzmocnić znaczenie edukacji
kulturowej w regionie?

W jakim stopniu program 
wspiera nawiązywanie 
współpracy?

skuteczność

W jakim obszarze i do 
jakich grup kierowane były
działania informacyjne? 

Celowość

Czy program Sieć kultury 
jest widoczny w regionie?

rozpoznawalność

W jaki sposób 
informowano o 
programie? 

Celowość

SZKOLE
NIA  I
WARSZ
TATY

W jakim stopniu udało się 
wzmocnić wiedzę,
umiejętności i kompetencje 
osób uczestniczących w 
warsztatach i szkoleniach?

Do jakiej grupy były 
kierowane szkolenia?

Dostępność, 
celowość

W jakim stopniu program 
szkoleń odpowiadał celom 
programu?

adekwatność

W jakim stopniu 
poszczególne szkolenia 
podnosiły kompetencje 
uczestników?

Skuteczność, 
efektywność

Na ile wiedza 
przekazywana w 
warsztatach uznawana jest
za praktyczną w pracy 
edukatora?

adekwatność

W jakim stopniu program 
warsztatów odpowiadał na
potrzeby środowiska?

Adekwatność, 
Partycypacyjność,

W jakim stopniu sprzyjały 
nawiązywaniu współpracy 
i sieciowaniu?

skuteczność

PROCED
URA
KONKUR
SOWA

W jakim stopniu sposób 
prowadzenia konkursu
przyczyniał się do 
współdziałania osób 
reprezentujących sferę 
edukacji i kultury?

W jaki sposób zasady 
konkursu promowały ideę 
współpracy?

trafność

Czy zasady oceny 
wniosków były jasne, a 
wyniki jawne i 
uzasadnione?

przejrzystość

W jaki sposób dobierany 
był skład komisji 

celowość

4



oceniającej?
REALIZ
ACJA
PROJEK
TÓW

W jaki sposób uczestnicy 
projektu wykorzystali wiedzę
zdobytą podczas 
warsztatów?

Czy realizowane projekty 
propagowały egalitarne 
rozumienie edukacji 
kulturowej i poszerzały 
grupę odbiorców działań 
edukacyjnych?

Wpływ, równość 
dostępność, 
odziaływanie

Jakie umiejętności zyskują 
uczestnicy konkursu?

Skuteczność

Czy cele określonych 
projektów zostały 
osiągnięte?

efektywność

W jaki sposób były 
budowane i wzmacniane 
partnerstwa w projektach 
konkursowych?

Trwałość, 
efektywność, 
otwartość

2. Metodologia badania ewaluacyjnego 
Ewaluacja jest elementem towarzyszącym wszystkim działaniom Sieci kultury jako refleksja
nad  sposobem  osiągania  założonych  celów.  Źródłem  tej  refleksji  są  zarówno  badania
ewaluacyjne  przeprowadzane  wśród  uczestników  programu  jak  i  autorefleksja
organizatorów  i  partnerów  programu.  Wśród  narzędzi  badawczych  w  2017  r
wykorzystaliśmy:

 ankietę wśród edukatorów dotyczącą ich potrzeb rozwoju zawodowego w kierunku
edukacji kulturowej

 ankietę ewaluacyjną dotyczącą satysfakcji uczestników z warsztatów realizowanych
na przełomie lutego i marca 

 wspólną  ogólnopolską  ankietę  internetową  opracowaną  we  współpracy  z  innymi
operatorami  programu  BMK  która  ujmuje  ewaluację  w  szerszym  kontekście
funkcjonowania uczestników programu w ich lokalnych środowiskach dotyczącą

a. warsztatów

b. konkursu regrantingowego 

 ankietę dotycząca doświadczeń uczestników programu mentoringowego – w wersji
dla mentorów i dla ich podopiecznych

Oprócz  tego  zastosowaliśmy  też  narzędzia  miękkie  oparte  o  formułę  rozmów
indywidualnych i  grupowych z  uczestnikami  programu oraz  partnerami wspierającymi
operatora w realizacji programu Sieć kultury. Na bieżąco dzieliliśmy się także refleksjami
w grupie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu tak by reagować na
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pojawiające się kwestie i w miarę możliwości wprowadzać zmiany, które usprawnia nasze
działania.

Ponadto  do  ewaluacji  działań  realizowanych  w  ramach  konkursu  na  przedsięwzięcia
edukacyjne posłużyły nam materiały przekazywane przez beneficjentów programu oraz
sprawozdania podsumowujące każdy z projektów, a także materiały takie jak regulaminy,
treści zamieszczane na stronie internetowej programu.

Podstawą do ewaluacji programu są więc:

 Wyniki badań ankietowych

 Obserwacje i wywiady z uczestnikami programu i jego organizatorami

 Materiały i raporty przekazywane operatorowi przez beneficjentów regrantingu

 Materiały  tworzone  prze  organizatora  programu  –  regulamin,  kryteria  oceny,
informacje na stronie internetowej itp.

3. Wnioski z badania ewaluacyjnego
W roku 2017 udało się zrealizować główne cele programu Sieć kultury – wzmocnienia roli
edukacji  kulturowej  w  regionie  oraz  integrację  środowiska  edukacji  i  kultury.  Dzięki
realizowanym  programom  szkoleniowym  o  dużym  potencjale  sieciującym  oraz  realizacji
projektów  edukacyjnych  wyłonionych  w  konkursie  regrantingowym.  Model  edukacji
kulturowej,  realizowany  w  praktyce  przez  beneficjentów  programu  jest  spójny  z
rozumieniem roli kultury w życiu społecznym proponowanym przez program Bardzo Młoda
Kultura. Przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych: innowacyjnego
działania,  zaufania,  współpracy, kreatywności,  kompetencji  medialnych i  komunikacyjnych
oraz pobudza uczestników realizowanych projektów do aktywności obywatelskiej. 

Wszystkie elementy programu zadziałały lepiej niż w zeszłym roku. Po pierwsze był czas na
wprowadzanie  pewnych  modyfikacji  (na  podstawie  ubiegłorocznej  edycji),  ale  przede
wszystkim był czas na budowanie relacji z uczestnikami programu. Większość szczegółowych
celów  została  osiągnięta  choć  nie  zawsze  w stopniu zadowalającym  operatora
wojewódzkiego programu.  Duża trudnością w tym roku było zmniejszenie dotacji  w trakcie
realizacji  działań,  które  skutkowało  koniecznością zmiany planów  i  reorganizacją  pracy,
rezygnacją z niektórych elementów programu (szkolenia fakultatywne, wizyty studyjne itd.),
rozwiązaniem kilku umów, zawężeniem pola działań. 

Najważniejsze  wnioski  wynikających  z  ewaluacji  i  autoewaluacji  obszarów  działania
programu Sieć kultury:

1. Działania  badawcze  pozwoliły  na  poszerzenie  wiedzy  na  temat  współpracy  w
obszarze edukacji kulturowej z perspektywy osób reprezentujących sektor oświaty,
ale  w  niewystarczającym  stopniu  pogłębiły  wiedzę  uzyskaną  w  roku  poprzednim.
Zakres  badań  został  znacznie  ograniczony  z  powodu  braku  środków  na
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przeprowadzenie  ich  w  zaplanowanej  wcześniej  formie.  W  niewystarczającym
stopniu udało się zachęcić do korzystania z wyników badań środowisko edukatorów.

2. Działania  informacyjne  prowadzone  przez  organizatora  są  zróżnicowane  i  szeroko
zakrojone pod względem geograficznym i grup odbiorców. Bardzo dobrze sprawdza
się strona internetowa programu i materiały informacyjne i instruktażowe dostępne
na  stronie.  Najlepszą  formą  kontaktu  internetowego  łączącego  środowisko
edukatorów kultury w województwie pomorskim jest  grupa na portalu  Facebook.
Poszerzenia i  intensyfikacji  wymagają  działania informacyjne skierowane do władz
lokalnych.

3. W tym roku największy potencjał sieciujący miały warsztaty obligatoryjne dla osób,
które  chciały  wziąć  udział  w  konkursie  regrantingowym.  W  ich  efekcie  powstały
partnerstwa  i  relacje  środowiskowe  w  stopniu,  który  zdecydowanie  przerósł
oczekiwania  operatora  regionalnego.  Z  powodu  braku  środków  nie  mogły  zostać
zrealizowane inne części  programu, które miały wspierać proces sieciowania jak –
wizyty studyjne i spotkania edukatorów w formie giełdy inspiracji.

4. Działania  szkoleniowe  spełniły  swoją  rolę  szczególnie  w  obszarze  budowania
partnerstw  zarówno  dzięki  formie  dwudniowego  spotkania  środowiska  jak  i
poruszanym  tematom.  Niestety  potencjał  podnoszenia  kompetencji  w  innych
obszarach  zdiagnozowanych  w  badaniach  potrzeb  edukatorów  nie  mógł  zostać
zrealizowany  ze  względu  na  obniżenie  dofinansowania.  Potrzeby  szkoleniowe
nauczycieli  i  przedstawicieli  kultury  są  zróżnicowane.  Istnieją  pewne  trudności  ze
stosowaniem  i  rozumieniem  pojęcia  edukacji  kulturowej  na  tym  etapie  –  często
wypierają  ja  pojęcia  bardziej  przyjęte  środowiskowo  jak  edukacja  i  animacja
kulturalna,  dla  część  uczestników  szkoleń  sama  edukacja  nie  stanowi  odrębnego
obszaru ich działalności kulturalnej, ale jest z nią tożsama. Kompetencje, które chcą
rozwijać obie grupy środowiskowe to głownie metody pracy i  poznawania lokalnej
społeczności  oraz  konkretne  nowe  techniki  edukacyjne  wykorzystujące  sztukę  i
kulturę.

5. Konkurs  regrantingowy  przebiegł  sprawniej  dzięki  zastosowaniu  wniosków  i
rekomendacji z roku poprzedniego wpracowanych wspólnie z partnerami programu.
Zaangażowano nowych członków komisji by zróżnicować ich kompetencje eksperckie
oraz  usprawniono  proces  oceny  wniosków  dzięki  połączeniu  jurorów  w  pary  i
uściśleniu  kryteriów  oceny.  Informacje  o  zasadach  konkursu  i  kryteriach  oceny
wniosków są oceniane zazwyczaj jako dostępne i zrozumiałe, ale nie dla wszystkich
uczestników. Problemem okazał się niedziałający formularz online. 

6. Zarówno  na  etapie  konkursu  jak  i  realizacji  działań  edukacyjnych  problemem dla
części  uczestników  są  kwestie  formalne  –  związane  z  przygotowaniem  budżetu
wniosku oraz finansowo-księgowe – wynikające z konieczności  przepływu środków
przez instytucję Operatora. Dla wielu osób ten sposób rozliczani jest niezrozumiały i
uciążliwy. Po stronie beneficjentów wiąże się z koniecznością „zakładania” własnych

7



pieniędzy w przypadku, koniecznych kosztów a po stronie operatora – wzmożonym
obciążeniem działu księgowości i dużym zaangażowaniem osób odpowiedzialnych za
obieg dokumentów i kwestie formalne w programie Sieć Kultury.

7. Bardzo  istotne  dla  członków  zespołu  operatora  Sieci  kultury  jest  nawiązanie
bezpośredniego  kontaktu  z  uczestnikami  programu  –  głównie  z  koordynatorami
konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych – pozwala to na usprawnienie komunikacji,
zrozumienie i przekłada się na jakość dalszej współpracy. W tym roku element ten
został zdecydowanie lepiej rozwinięty niż w roku poprzednim.

8. Realizacja  programu  Sieć  Kultury  w wysokim stopniu angażuje  osoby zatrudnione
przez IKM choć jest to niewielki zespół. W związku z czym największym problemem
szczególnie  w okresie  organizacji  konkursu i  realizacji  projektów jest  brak  czasu  i
przeładowanie zadaniami,  które wymaga dużego wysiłku ze strony bardzo małego
zespołu. 

9. Pomoc  ze  strony  mentorów  jest  odbierana  bardzo  pozytywnie  –  zarówno  przez
beneficjentów jak i samych mentorów. Nie jest ona tylko merytoryczna, ale pozwala
na nawiązanie  relacji  i  uzyskanie  wsparcia  emocjonalnego,  które  przekłada się  na
energię do pracy i wiarę w powodzenie projektu. W niektórych przypadkach osoby
biorące  udział  w  konkursie  w  kategorii  „małych”  przeznaczonych  dla  osób
początkujących w rzeczywistości  posiadały  większe doświadczenie i  deklarowały  w
badaniach  ewaluacyjnych,  że  nie  potrzebowały  tak  dużego  wsparcia  ze  strony
mentora. 

10. Bardzo  pozytywnym  efektem  realizowanych  działań  było  duże  zaangażowanie
lokalnych społeczności w miejscach realizacji  programów, choć pojawiały się także
problemy związane z lokalnymi konfliktami oraz brakiem wsparcia ze strony lokalnych
władz.

11. Cele  realizowanych  projektów  zakładane  przez  ich  pomysłodawców  zostały  w
większości osiągnięte. Istotna jest obserwacja, iż w dużej mierze pokrywają się one z
ideą programu Bardzo Młoda Kultura i rozwijają umiejętności zarówno artystyczne i
kulturowe jak i społeczne. Istotnym celem dla kilku projektów była właśnie społeczna
integracja  lokalnego środowiska i  różnych grup społecznych o różnych potrzebach
związanych z uczestnictwem w kulturze.

4. Rekomendacje 
Na podstawie powyższych wniosków oraz obserwacji i doświadczeń członków zespołu IKM
zaangażowanych  w  realizację  programu  Sieć  kultury  oraz  partnerów,  mentorów  i
uczestników działań rysuje się kształt programu realizowanego w przyszłym roku. 

Chcemy móc kompleksowo realizować działania, uwzględniając i rozbudowując wszystkie
jego elementy:
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1. Rozwinąć  i  pogłębić  działania  badawcze  oraz  opracować  odpowiednie  do potrzeb
środowiska edukacji kulturowej formy popularyzacji wyników badań jako podstaw do
działań edukacyjnych.

2. Utrzymać  i rozbudować formę spotkań informacyjnych w regionie we współpracy z
partnerami  oraz  skupić  się  bardziej  na  grupie  odbiorców  reprezentującej  lokalne
władze samorządowe.  Chcemy dotrzeć do nich poprzez uczestnictwo w regionalnych
spotkaniach  poruszających  tematy  kultury  i  edukacji,  zapraszanie  indywidualnie
przedstawicieli  lokalnych  władz  na  spotkania  informacyjne  oraz  zaangażowanie  w
powstawanie lokalnych programów  edukacji kulturowej – jak np. Gdański Program
Edukacji  Kulturalnej,  w  którego  projektowaniu  i  organizacji  bierze  udział
koordynatorka Sieci Kultury 

3. Utrzymać relacje z osobami realizującymi projekty edukacyjne w regionie w ramach
programu,  co  przyczynia  się  do  budowania  sieci  poprzez  zaufanie  i  żywe
zainteresowanie działaniami organizowanymi w całym województwie. 

4. Rozwinąć  sieć  partnerstw  lokalnych  poprzez  systematyczne  spotkania  i  szkolenia
wewnętrzne  dla  partnerów  skupiające  się  na  umiejętnościach  współpracy  i
budowania  partnerstw.   Docelowo  lokalne  partnerstwa  mają  objąć  teren  całego
województwa  i  jego  podregionów.  Potencjalni  partnerzy  rekrutują  się  spośród
beneficjentów konkursu regrantingowego.

5. Kontynuować komunikację za pośrednictwem internetu  poprzez grupę na portalu
Facebook oraz rozbudować informacyjną stronę serwisu internetowego programu –
rozwinąć informacje o poszczególnych projektach i osobach zaangażowanych w ich
realizację. 

6. Stworzyć i aktualizować mapę podmiotów aktywnych w obszarze edukacji kulturowej
jako uzupełnienie strony internetowej.

7. Kontynuować obligatoryjne szkolenia dla uczestników konkursu z zakresu budowania
partnerstw, ale uzupełnić je o planowane a nie zrealizowane w tym roku szkolenia
fakultatywne z zakresu kompetencji, których potrzeby diagnozowaliśmy w tym roku. 

8. Rozwinąć takie formy warsztatowe, które przekazywałyby ideę edukacji kulturowej w
praktyce i rozwijały umiejętności współpracy i poznawania lokalnej społeczności i jej
potrzeb.

9. Kontynuować  szkolenia  w formie  kilkudniowej  tak  by  wykorzystać  ich  wyjątkowo
duży potencjał sieciujący, część z nich realizować w regionie.

10. Kontynuować  działania  diagnostyczne  w  sposób  ciągły  na  co  w  tym  roku  nie
mogliśmy sobie pozwolić ze względu na brak odpowiedniego dofinansowania

11. Prowadzić  badania  ewaluacyjne a jednocześnie  bardziej  zaangażować  uczestników
działań w ich realizację w sposób, który podniesie ich kompetencje w tym obszarze. 
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12. Kontynuować konkurs w 2 kategoriach, ale z lepiej określonymi ramami   dla osób
doświadczonych i początkujących w obszarze edukacji kulturowej.

13. Oferować  większe  wsparcie  merytoryczne  beneficjentom  programu  poprzez
kontynuację programu mentoringowego w ulepszonej formie i specjalnie skierowane
do  nich  działania  szkoleniowo-informacyjne,  integracyjne  w  formie  spotkań
wszystkich  koordynatorów  projektów,  ich  partnerów,  mentorów  podczas  których
omówione zostaną kwestie rozliczania i konsultowania budżetu, obiegu formalnego
dokumentów  w instytucji,  roli  mentora,  zarządzania  projektem  i  jego  rozliczania.
Spotkanie będzie miało też  na celu poznanie  i  połączenie w pary mentorów i  ich
podopiecznych.

14. Rozbudować program o nie zrealizowane w tym roku wizyty studyjne, które pozwolą
na  lepszą  integrację  środowiska  w  regionie,  nawiązanie  kontaktów  miedzy
subregionami i wymianę doświadczeń miedzy edukatorami.

15. Usprawnić  pracę  w  zespole  operatora  w  trakcie  konkursu  i  realizacji  projektów
zwycięskich – szybsza konsultacja prawna, podział obowiązków. 

16. Dać możliwość zaangażowania wszystkim członkom zespołu realizującego program
po stronie operatora nawiązania bezpośredniego kontaktu z edukatorami biorącymi
udział w programie Sieć kultury.  

Aby moc zrealizować zakładane lany oparte o te rekomendacje chcemy rozbudować zespół
realizujący program przywracając jego skąd co najmniej do liczby osób zaangażowanych na
początku roku 2017 przed obniżeniem dotacji na realizację programu. 

5. Podstawowe dane o programie w roku 2017
W konkursie wzięło udział 57 partnerstw. 25 zgłosiło chęć realizacji „dużych” projektów i 32
„małych”. Projekty  realizowano  w  12  miejscowościach  województwa:  2 w miastach  na
prawach  powiatu,  1  w  mieście  średniej  wielkości  oraz  8  na  wsi.  Realizacja  działań
edukacyjnych to 153 dni warsztatowe, i współpraca 42 trenerów oraz 72 animatorów. 

Liczba
przedsięw
zięć

Liczba
uczestników
bezpośrednic
h

Liczba
uczestników
pośrednich

Działania  sieciujące  (spotkania  informacyjne,
konferencje, seminaria itd.)

14 230 920

Cykle warsztatowe 3 72 432

Warsztaty zawierające się w cyklach 9 72 432

Konkurs regrantingowy 1 40 80

Przedsięwzięcia  sfinansowane  w  ramach 10 1125 4500
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regrantingu

Tabela 1. Na podstawie danych zebranych przez operatora na potrzeby podsumowania rocznego działań Sieci kultury 

Wśród uczestników warsztatów znalazły się 72 osoby z 33 pomorskich miejscowości.
31 osób zdeklarowało doświadczenie w organizacji  działań edukacyjnych a dla 41 były to
pierwsze  kroki  w  kierunku  realizacji  swoich  pomysłów.  Wspólnie  pracowało  podczas
warsztatów 16 nauczycieli i 16 osób reprezentujących organizacje pozarządowe pozostałe 40
osób to reprezentanci środowiska instytucji kultury, niezaleni animatorzy i artyści. 

Wśród osób objętych badaniem ewaluacyjnym warsztatów 25% stanowili mieszkańcy wsi, 30
% miasto między 10 a 40 a tylko 4% mieszkańców największych miast. 

Miejsce zamieszkania % odpowiedzi
Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców 4,17%
Miasto od 100 do 500 tysięcy mieszkańców 20,83%
Miasto od 40 do 100 tysięcy mieszkańców 20,83%
Miasto od 10 do 40 tys. Mieszkańców 29,17%
Miasto do 10 tys. Mieszkańców 0,00%
Wieś 25,00%

Tabela  2.  Na  podstawie  ankiety  online  wśród  uczestników  warsztatów  w  ramach  wspólnego  badania  ewaluacyjnego
operatorów BMK

6. Ewaluacja działań programowych
a. Działania diagnostyczne 
Szerokie  badania  diagnostyczne  przeprowadzone  w  roku  2016  stały  się  podstawą  do
projektowania działań w programie Sieć kultury w roku 2017 – sposobu realizacji  działań
sieciujących  i  informacyjnych  oraz  kierunku  rozwoju  kompetencji  edukatorów  poprzez
działalność szkoleniowo-warsztatową.  Wyniki te zostały udostępnione na stronie programu
oraz  były  prezentowane  podczas  spotkań  informacyjnych  w  regionie,  podobnie
wykorzystane  zostaną  badania  z  roku  2017.  Jednak  w  niewielkim  stopniu  udało  się
skutecznie zachęcić regionalne środowisko edukacji kulturowej do korzystania z badań jako
podstawy planowania swoich działań.  Natomiast  były one bardzo  adekwatne do potrzeb
operatora  regionalnego związanych  z  realizacją  programu.  Sformułowane w poprzednich
badaniach rekomendacje zostały wykorzystane i spełniają kryterium  praktyczności.  W tym
roku  ze  względu  na  brak  możliwości  finansowych  prowadzenia  szerszych  badań
diagnostycznych w dużej mierze korzystaliśmy z materiałów zgromadzonych w poprzednim
roku. Włączyliśmy się w realizację  ogólnopolskiego badania ankietowego online będącego
elementem  współpracy  operatorów  BMK w całej  Polsce.  Głównym  wątkiem badawczym
poddanym analizie w tym roku jest współpraca podmiotów reprezentujących sfery kultury i
edukacji. Raport badawczy obejmuje także analizę obserwacji i materiałów zgromadzonych
w trakcie realizacji projektów konkursowych na działania edukacyjne.

11



Sposób przeprowadzenia badania nie pozwolił  na uzyskanie zadowalających nas wyników.
Udało  się  odpowiedzieć  na  pytania  badawcze,  ale  nie  udało  się  tej  wiedzy  pogłębić.
Narzędzia badawcze zastosowane w tym roku  pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi na pytania
badawcze  i  spełniły  kryterium  trafności,  ale  w  nie  wniosły  znacząco  nowej  wiedzy  w
badanym temacie, która została uzyskana w poprzednim roku. Udało się uzupełnić wiedzę o
spojrzenie  przedstawicieli  sektora  oświaty,  którzy  w  poprzednich  badaniach  byli
proporcjonalnie mniej reprezentowani. 

b. Działania informujące i sieciujące 
W roku 2017  zrealizowaliśmy 14 spotkań o charakterze informacyjnym i  sieciującym przy
współpracy  z  partnerami  strategicznymi.  W  ciągu  dwóch  tygodni  lutego  „Sieć  Kultury”
przeprowadziła  7  spotkań  informacyjno-integracyjnych  w  pięciu  miastach  województwa
pomorskiego:  Chojnicach,  Gdańsku,  Pruszczu  Gdańskim,  Ustce  i  Wejherowie.  Było  to
możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów programu – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej,
Centrum  Edukacji  Nauczycieli,  Fundacja  Edukacyjna  ODiTK,  Gdański  Teatr  Szekspirowski,
Nadbałtyckie Centrum Kultury – którzy wsparli koordynatorów w prowadzeniu spotkań. W
wyborze miejscowości staraliśmy się odzwierciedlić geograficzne zróżnicowanie tak by zasięg
działań informacyjnych był w miarę możliwości  zróżnicowany geograficznie.   W  kolejnych
latach będziemy kontynuować ten kierunek starając się dotrzeć do miejscowości, w których
jeszcze nie organizowaliśmy działań Sieci Kultury. 

Dzięki  współpracy z partnerami  mogliśmy dotrzeć do większej liczby osób a jednocześnie
zacieśnić  współpracę w gronie partnerów programu Sieć kultury, co wzmacnia skuteczność
programu  w  obszarze  nawiązania  i  rozwijania  partnerstw. Dużą  role  w podtrzymywaniu
współpracy  i  rozpowszechnianiu  wiedzy  o  proponowanym  modelu  edukacji  kulturowej
spełniło  także  spotkanie  zespołów  realizujących  projekty  w  roku  2016  wraz  z  ich
uczestnikami na początku roku 2017. Beneficjenci programu i młodzież oraz dzieci biorące
udział w tych przedsięwzięciach mieli okazję do nieformalnego spotkania i zaprezentowania
efektów swoich działań. Spotkanie to miało duże znaczenie także dla motywacji uczestników
do  kontynuacji  rozpoczętych  działań edukacyjnych.  Stanowiło dużą  wartość  dla  zespołu
zaangażowanego ze strony operatora – było źródłem wiedzy o środowisku edukacyjnym i
warunkach realizacji projektów oraz dawało możliwość poznania wewnętrznych motywacji
edukatorów, potrzeb grup, do których kierowane były projekty oraz doświadczenia udziału w
nich.

 Z obserwacji towarzyszących spotkaniom oraz realizowanym warsztatom można wyciągnąć
wnioski,  iż  edukacja  kulturowa jest  postrzegana  przez  osoby  ją  realizujące  lokalnie  jako
istotny  element  rozwoju  społecznego.  Osoby  biorące  udział  w  spotkaniach  i  szkoleniach
podkreślają, że brakuje jednak systemowych rozwiązań, które wspierałyby realizację celów
edukacji  kulturowej  w  ich  miejscach  zamieszkania,  szczególnie  w  mniejszych
miejscowościach. Bardzo dużo zależy w tym przypadku od zrozumienia i uznania ważności
kwestii edukacji kulturowej przez bezpośrednich przełożonych (dyrektorów szkół, instytucji
kultury) oraz lokalnych władz decydujących o przyznawaniu środków finansowych na taką
działalność. 
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Niestety niewielu przedstawicieli lokalnych władz brało udział w spotkaniach informacyjnych
w regionie – większe zainteresowanie uzyskaliśmy z strony dyrektorów instytucji kultury, ale
w  większości  w  spotkaniach  uczestniczyły osoby  reprezentujące środowisko  edukatorów
bezpośrednio zaangażowanych w działania animacyjne – zarówno z sektora publicznego, jak
i pozarządowego a także prywatnego. Działania  sieciujące i informacyjne  są kierowane do
zróżnicowanej  grupy odbiorców i  spełniają  kryterium  celowości, ale  wymagają  jeszcze
rozwinięcia w stronę konkretnych grup. 

Aby  zainteresować  władze  lokalne  i  regionalne  tematyką  edukacji  kulturowej
zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące działania Sieci Kultury w 2017 roku na które
zaprosiliśmy władze samorządowe różnego szczebla. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy
zarówno idee edukacji  kulturowej,  sposób działania programu Bardzo Młoda Kultura oraz
dotychczasowe efekty programu Sieć Kultury. 

W  kolejnych  latach  należałoby  kierować  więcej  działań  informacyjnych  bezpośrednio  do
władz  lokalnych,  co  mogłoby  przyczynić  się  do  szerszego  rozumienia  zarówno  znaczenia
edukacji kulturowej, jak i bezpośredniego wsparcia takich działań na szczeblu lokalnym, tak
by inicjatywy realizowane w ramach Sieci Kultury mogły być dalej rozwijane.  

Działania informacyjne były  zróżnicowane także pod względem formy i  środków przekazu.
Staraliśmy się  celowo dobierać  sposób  informowania  i  formy  kontaktu  do  potrzeb
konkretnej  zainteresowanej  grupy.   Był  to  zarówno  bezpośrednie  spotkania,  informacje
udzielane mailowo i telefonicznie przez osoby zaangażowane w realizację programu, jak i
przekazy medialne i własne kanały informacyjne Organizatora. 
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Zródła pozsykiwania informacji o programie Sieć kultury

Wykres  1. Na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte z ankiet papierowych realizowanych przez operatora bezpośrednio
po zakończeniu szkoleń.

Większość  informacji,  jak  wskazują  wyniki  badań  ewaluacyjnych  dociera  do  uczestników
programu za  pośrednictwem internetu,  najczęściej  przez media społecznościowe i  stronę
internetową Instytutu Kultury Miejskiej  i  Sieci  Kultury oraz  bezpośrednią korespondencję
mailową zapraszającą do udziału w programie. 

Program  Sieć  kultury  jest  coraz  bardziej  rozpoznawalny w  regionie  jako  działanie
wspierające rozwój edukacji kulturowej. Po dwóch latach działania jest obecny w przekazach
medialnych w mediach lokalnych i regionalnych. Z obserwacji organizatorów wynika, iż coraz
więcej  osób w regionie  jest  nim żywo zainteresowanych czego  dowodem są zgłoszenia i
liczne zapytania  kierowane bezpośrednio do organizatorów.  Wciąż  jednak wymaga  pracy
rozpowszechnienie informacji na temat jego  głównych założeń i  sposobów działania, które
odróżniają go od innych programów wspierających edukację kulturową głównie finansowo. 

W  wyniku  obserwacji  i  towarzyszących  im  refleksji  z  realizacji  działań  w  roku  2016
zdecydowaliśmy  się  wzmocnić  sieciujący  potencjał  szkoleń  i  warsztatów.  W  2017  roku
zorganizowaliśmy  dwudniowe  warsztaty,  których  tematem  było  między  innymi
nawiązywanie  i  rozwijanie  lokalnych  partnerstw.  Podczas  wspólnej  pracy,  posiłków
uczestnicy mieli większe szanse na poznanie się osobiście i nieformalną wymianę wiedzy i
doświadczeń. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych dotyczących tej części programu, przyniosło
to oczekiwane efekty. Uczestnicy w odpowiedziach ankietowych bardzo często podkreślali, iż
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to  właśnie  możliwość  poznania  innych  osób  była  mocną  stroną  warsztatów  i  wspólnie
spędzonego czasu, niektórzy podkreślali, że czas ten mógłby zostać wydłużony. Z obserwacji
realizatorów programu możemy również wyciągnąć wnioski,  które wskazują na zasadność
takiej organizacji szkoleń. Efektem wspólnych warsztatów były nawiązane partnerstwa, które
przerodziły  się  we  wspólnie  zorganizowane  projekty  konkursowe.  Swoją  istotna  role
odegrała  także  grupa  na  portalu  Facebook  łącząca  ze  sobą  edukatorów  i  animatorów
kulturowych w regionie. Osoby chętnie dzieliły się tam na bieżąco realizowanymi przez siebie
działaniami i wzajemnie wspierały się w ich realizacji. Ta forma komunikacji pozwalała tez na
bieżący kontakt i informowanie o tym co dzieje się w programie Bardzo Młoda Kultura oraz
przekazywanie  informacji  o  innych  możliwościach  rozwoju  działań  edukacyjnych  oraz
wsparcia  kompetencji  osób  zaangażowanych  w  ich  realizację  –  jak  inne  programy
szkoleniowe i grantowe.

c. Szkolenia i warsztaty3 
W roku 2017 zorganizowaliśmy 3 cykle szkoleniowe dla grup liczących od 22 do 25 osób –
łącznie w warsztatach wzięły udział 72 osoby. Program szkoleń był spójny z celami programu
BMK i  spełniał  kryterium  adekwatności.  Wszystkim  uczestnikom zapewniliśmy nocleg  i
wyżywienie, by zachęcić do udziału osoby z całego regionu. Zachęcaliśmy do skorzystania z
takiej  możliwości  także osoby mieszkające w gdańsku,  by lepiej  wykorzystać integracyjny
potencjał szkoleń i zrealizować cel sieciowania środowiska. Tematy szkoleń obowiązkowych
zostały wybrane tak by wpisywały się w cele zakładane prze program BMK – czyli rozwijanie
partnerstw międzysektorowych oraz promowanie idei edukacji  kulturowej.  Pierwszy dzień
warsztatów poświęcony był tematyce edukacji  kulturowej i poszerzeniu rozumienia kultury
oraz uczestnictwa w kulturze  z  elementami  prezentacji  badań z  dorobku obserwatorium
Kultury  działającego przy IKM  oraz wyników badań  diagnostycznych dotyczących edukacji
kulturowej  przeprowadzonych  w  2016  roku.  Część  praktyczną  stanowiło  ćwiczenie  w
rozpoznawaniu  i  dyskutowaniu potrzeb  lokalnych  społeczności  i  próba  stworzenia
konspektów działań, które mogłyby być odpowiedzią na nie. 

Z  obserwacji  i  odpowiedzi  na  pytania  otwarte  w  ankietach  ewaluacyjnych  wynika,  iż
teoretyczne założenia programu Bardzo Młoda Kultura związane z ideą edukacji kulturowej
są dla uczestników warsztatów mało konkretne i często niezrozumiałe. Bardziej oswojeni są z
pojęciami  edukacji  i  animacji  kulturalnej,  często  łączą  ją  z  zaspokajaniem  potrzeb
kulturalnych  lokalnej  społeczności,  rzadziej  z  rozwijaniem  kompetencji  kulturowych  i
społecznych –  częściej  z  wiedzą dotyczącą  sztuki  i  kultury,  oraz  tożsamością regionalną i
kulturową kraju.  

Choć edukatorzy chętnie rozmawiają o grupach, do których kierują swoje działania i chcą je
lepiej  poznać,  bardziej  oczekują  od  programu  możliwości  zdobycia  praktycznych
umiejętności  prowadzenia działań edukacyjnych.  W przyszłości  temat edukacji  kulturowej
należałoby pogłębić i znaleźć bardziej przystępna formę przekazywania wiedzy na temat tego
czym  jest  i  poszerzyć  jej  rozumienie  poza  klasycznie  rozumiana,  formalną  edukację

3 Ewaluacja warsztatów opiera się zarówno o wspólną ankietę opracowaną i realizowaną przez wszystkich 
operatorów, jak i ankiety zebrane podczas warsztatów według kwestionariusza przygotowanego wcześniej przez 
zespół Sieci kultury. 
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kulturalną.  Podobne wnioski towarzyszyły badaniom z roku 2016 czego efektem była decyzja
zaproponowania takiej  tematyki  warsztatów. Jednak wymaga to opracowania przystępnej
formy przekazu wiedzy.

1. Jak ocenia Pani/Pan wymienione poniżej aspekty szkolenia? 
Ogólna ocena szkolenia 4,7
Materiały wykorzystywane 4,5
Dobór metod pracy 4,7
W jakim stopniu szkolenia wzbogaciły Państwa umiejętności i wiedzę? 4,6
2. Jak ocenia Pani/Pan organizację szkolenia? 
Warunki pracy (sala, wyposażenie, itp.) 4,4
Rekrutacja, terminy szkolenia 4,6
3. Jak ocenia Pani/Pan kadrę prowadzącą szkolenie?
Ogólna ocena osoby prowadzącej 4,8
Wiedza merytoryczna w zakresie przedmiotu szkolenia) 4,9
Kompetencje praktyczne osoby prowadzącej szkolenie 4,8
Umiejętności dydaktyczne (sposób prowadzenia szkolenia) 4,7

Tabela  3  Na  podstawie  papierowych  ankiet  ewaluacyjnych  zbieranych  przez  operatora  bezpośrednio  po  zakończeniu
szkoleń.

Warsztaty dotyczące rozwijania partnerstw lepiej odpowiedziały na potrzeby grupy związane
z  praktyką  realizacji  działań  edukacyjnych. W  ankietach  ewaluacyjnych  podkreślano, iż
zaproponowane warsztaty  bardziej skupiały się na  przekazywaniu wiedzy praktycznej, ale
nie  podawały  raczej  gotowych  rozwiązań tylko  inspirowały do  eksperymentowania.  Tym
samy program spełnia kryterium adekwatności w obszarze uznawanie przekazywanej wiedzy
za przydatną w pracy edukatorów.

Uczestnicy ogólnie oceniają warsztaty bardzo dobrze, zdecydowana większość poleciłaby je
innym osobom.  Pod względem zastosowanych materiałów, doboru metod pracy oraz wiedzy
merytorycznej  i  praktycznej  osób  prowadzących  szkolenia  oraz  ich  umiejętności
dydaktycznych. Zdecydowana większość deklaruje, iż zaproponowane szkolenia pomogły im
w  rozwinięciu kompetencji i wiedzy  z zakresu edukacji  kulturowej, tym samy  spełniły cel
zakładany przez organizatorów oraz kryteria skuteczności i efektywności.

Szczególnie udało się w tym roku  rozwinąć  sieciujący potencjał  szkoleń – jak podkreślają
uczestnicy  w  ankietach  ewaluacyjnych  najważniejszy  dla  nich  były  „Możliwość  poznania
wielu  ciekawych  osób, wymiana  doświadczeń,  kontaktów,  nowe  pomysły na  działania,
pozytywna energia, motywacja, że nasze działania mają sens”
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Przygotowanie merytoryczne prowadzących

Możliwość wyrażania własnego zdania/
przestrzeń do dyskusji w trakcie warsztatów

Obecność praktycznych ćwiczeń/ trenowanie
umiejętności

Atmosfera panująca podczas warsztatów

Poznanie nowych osób, z którymi możliwa
będzie współpraca w przyszłości

Przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych
podczas warsztatów w codziennej pracy

Dostarczenie inspiracji/ pobudzenie do refleksji
w temacie edukacji kulturowej

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocena poszczególnych aspektów warsztatów

5
4
3
2
1

Wykres  2. Na podstawie odpowiedzi na pytanie "Jak ogólnie ocenia Pan/i cykl warsztatów, w których brał/a Pan/i udział?"

ankiety online wśród uczestników warsztatów w ramach wspólnego badania ewaluacyjnego operatorów BMK.

Najlepiej w  ankietach  ewaluacyjnych oceniona  została atmosfera, przestrzeń do dyskusji  i
kontakt  z  innymi uczestnikami. Dobierając skład  grup  warsztatowych  dbaliśmy  o
różnorodność grupy: pod  względem  miejsca  zamieszkania jak i  doświadczenia w  praktyce
edukacyjnej. W każdej grupie znalazła  się  mniej  więcej  po 50% osób początkujących  i  osób
deklarujących większe doświadczenie. Tak skład grupy pozwolił uczestnikom na wyjście poza
praktyki  i  tematy  edukacyjne  typowe  dla  ich  subregionów  a  jednocześnie pozwolił  na
nieformalna  edukację  poprze  kontakt  z  osobami  o  większym  doświadczeniu  w  praktyce
realizacji  oraz osobami o „świeżym spojrzeniu na edukację kulturową.  Cykle warsztatowe
przeprowadzone  w  Gdańsku  kierowane  było  do  celowo  zróżnicowanej grupy,  a  dzięki
pokryciu  kosztów  noclegu  i  wyżywienia  stały  się  bardziej dostępne dla  osób  spoza
metropolii. Dzięki wydłużeniu czasu warsztatów o czas nieformalnej integracji  spełniły także
kryterium skuteczności jeśli chodzi o obszar nawiązywania współpracy i sieciowania. 

Większość  uczestników  ocenia,  iż  tematyka  warsztatów  była  raczej  bliska
prowadzonym  prze  nich  działaniom,  ale  częściej  też  skłaniają  uczestników  do  zmiany
sposobów  realizacji  działań  edukacyjnych.  Dla  większości  osób  wiedza  przekazywana  na
warsztatach  była  czymś nowym,  co  ich  rozwinęło,  dla  niewielkiej  grupy  stanowiły  raczej
ugruntowanie  wiedzy,  którą  już  posiadały.  Zdecydowanie  większość  osób  pod  wpływem
uczestnictwa  w  programie  szkoleniowym  zmodyfikowała  swoje  pomysły  na  działania
edukacyjne w stopniu znaczącym (27%),  istotnym przy zachowaniu głównych elementów
projektu (36%) i drobnych modyfikacji (23%). 

Jako  słabe  strony  warsztatów  uczestnicy  najczęściej  wskazywali  na  słabe  warunki
noclegowe i techniczne przestrzeni warsztatowej w Centrum Edukacji Nauczycieli będącego

17



partnerem Sieci kultury. W przyszłym roku w miarę możliwości finansowych postaramy się
podwyższyć  standard  miejsca  realizacji  warsztatów.  Zgodnie  sugestiami  uczestników
postaramy  się  też  wydłużyć  czas  na  indywidualne  rozmowy  prowadzących  warsztaty  i
uczestników między sobą. 

W  roku  2016  i  na  początku  2017  prowadziliśmy także  badania  zwiane ze
oczekiwaniami  i  potrzebami  szkoleniowymi edukatorów  w  naszym  województwie.  Na
podstawie tych badań chcieliśmy zaproponować szkolenia i  warsztaty fakultatywne,  które
odbywałyby się w różnych miejscach w regionie, tak by program szkoleń konstruowany był w
sposób bardziej  partycypacyjny.  Pytaliśmy  przedstawicieli  różnych  środowisk o to w jaki
sposób najczęściej  realizują działania w obszarze edukacji  kulturowej, jakie  nowe sposoby
działania  chcieliby  rozwinąć i  jak oceniają  swoje dotychczasowe kompetencje  związane  z
różnymi obszarami realizacji działań edukacyjnych. Zauważyliśmy ze potrzeby te różnią się ze
względu na reprezentowaną grupę – pomiędzy przedstawicielami kultury i oświaty, ale także
wewnątrz grup  między np. artystami a pracownikami  instytucji oraz nauczycielami różnych
grup  wiekowych.  Wszystkie  grupy  najgorzej  oceniają  swoje  umiejętności pozyskiwania
środków na  realizowane  projekty.  Słabo oceniaj  także swoje  umiejętności związane ze
stosowaniem metod i  technik  edukacji  kulturowej  wyjątkiem są artyści nauczyciele  szkół
ponadgimnazjalnych.  Gorzej  też  oceniają  swoją wiedzę na  temat  przepisów regulujących
działalność kulturalne i edukacyjna, kontakt z lokalną społecznością (tutaj lepiej oceniają się
tylko  instytucje i), oraz  wiedzę  o  kulturze  i  sztuce. Większość badanych  nie  zgłasza
problemów związanych z  pracą  organizacyjną  i  pracą  z  grupą.  Najczęściej  wśród
wymienianych technik edukacji  kulturowej  pojawiły  się  nawiązania do  kultury popularnej
(szczególnie  w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie edukatorzy dwa razy  częściej deklarują
takie  aktywności  w  stosunku  do  innych  grup),  integracja różnych  grup  wiekowych,
organizacja zajęć w instytucjach kultury (głównie deklarowane przez przedszkola i instytucje)
oraz  organizacja  konkursów. Rzadko osoby  badane  zajmują  się  realizowaniem projektów
wykorzystujących  techniki  dźwiękowe –  jak  audioprzewodniki,  słuchowiska) filmowe czy
związane ze  sztuką  współczesną.   Wśród obszarów,  które  chcieliby  najczęściej  rozwijać
znalazły się techniki filmowe, teatralne, pracy z ruchem i ciałem, elementy programowania i
nowych technologii oraz łącznie grup wiekowych i wykorzystywanie gier w edukacji. 

Niestety ze względu na obniżenie kwot dofinansowania programu w  roku 2017 nie
udało się nam się ich zrealizować co wpływa na poziom adekwatności realizowanych szkoleń
do  potrzeb  środowiska  edukatorów  w  regionie.  W  tym  roku  oceniamy,  iż  nie  został
osiągnięty  w zadowalającym  nas  stopniu.   W roku 2018  chcielibyśmy,  aby  ich  realizacja
szkoleń zgodnych  ze  zdiagnozowanym  zapotrzebowaniem była  możliwa.  Wśród  tematów
podobnie jak  w  zeszłym  roku  wyłaniają  się  głownie  dwie  grupy  potrzeb  szkoleniowych
edukatorów kulturowych –  rozwój umiejętności miękkich związanych z realizacja projektów,
współpraca, organizacją pracy w grupie oraz konkretne techniczne umiejętności związane z
realizacją działań edukacyjnych. Proponowane tematy to także umiejętności promocji swoich
działań i kontaktów z mediami, wystąpienia publiczne, rozwiazywanie konfliktów, czy dalsze
warsztaty poświęcone  budowaniu współpracy i  łączeniu środowisk  edukacji  i  kultury.
Pojawia się  wśród  grup poczatkujących edukatorów także potrzeba  szkoleń i  warsztatów
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związanych z umiejętności a pozyskiwania funduszy i pisania  wniosków, w tym konkretnie
wniosku o dofinansowanie działań w programie regrantingowycm Sieci kultury. W przyszłym
roku  nasze materiały  informacyjne  w  postaci  filmów  i  instrukcji  online  postaramy się
uzupełnić o praktyczny warsztat dla osób chętnych. 

d. Procedura regrantingu 
W roku 2017 zasady konkursu regrantingowego zostały zmienione tak by poszerzyć grupę
potencjalnych beneficjentów programu i podnieść jakość realizowanych projektów. Konkurs
ogłoszony  został  w  dwóch  kategoriach:  projektów  dużych  realizowanych  przez  bardziej
doświadczonych edukatorów oraz małych dla początkujących. 

Do  udziału  w  konkursie  uprawnieni  byli  uczestnicy  warsztatów  obowiązkowych,  czyli  72
osoby.  Zrealizowano 10 zgłoszonych projektów. Na pytania dotyczące konkursu i realizacji
działań odpowiedziało 7 wnioskodawców oraz 9 partnerów realizujących wspólnie projekty
konkursowe.

Efektem ewaluacji zeszłorocznych działań, były zmiany wprowadzone w procedurze oceny
wniosków. Kryteria oceny zostały szczegółowo opisane – tak by usprawnić proces oceny oraz
zapewnić jego większą przejrzystość.

Przekazane informacje były kompletne- wszystko
było dla mnie jasne
50%

Otrzymałem większość przydatnych informacji,
ale były i takie, których zabrakło
32%

Średnio- można się było wiedzieć mniej
więcej połowy potrzebnych informacji
9%

Przekazane informacje były przydatne, ale
brakowało w nich sprecyzowania większości
ważnych kwestii
9%

Ocena jakości infomacji udzielanej przez operatora programu

Wykres   3.  Na  podstawie  odpowiedzi  na  pytanie  "Jak  ocenia  Pan/i  udzielone  przez  Operatora  informacje  dotyczące
przygotowania wniosku w konkursie BMK?" ankiety online wśród uczestników warsztatów w ramach wspólnego badania
ewaluacyjnego operatorów BMK

Wszystkie  kryteria  były  dostępne  wraz  z  regulaminem  konkursu  na  stronie
internetowej  projektu.  W  razie  wątpliwości  uczestnicy  mieli  możliwość  konsultacji  z
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organizatorami  konkursu  –  telefonicznie,  mailowo  oraz  podczas  spotkań  osobistych.
Uczestnicy  konkursu  oceniają  komunikację  z  operatorem  bardzo  dobrze.  Deklarują,  iż
informacje  były  kompletne  i  dostępne  (50%),  choć  dla  niektórych  wymagała  ona
uzupełnienia  (31%).  Kwestie  wymagające  wyjaśnienia  według  uczestników  programu  to
głównie  kwestie  formalne  związane  z  przygotowaniem  wniosków  konkursowych.  W
przyszłym roku, aby wesprzeć wnioskodawców na tym etapie postaramy się przygotować
warsztaty dla osób chętnych, szczególnie tych składających wnioski o grant po raz pierwszy.
By uzupełnić instrukcje dostępne w wersja online. 

Opisanie swojego pomysłu w formularzu wniosku

branie błędów formalnych jako kluczowych do odrzucenia wniosku

wskazniki i okreslenie celow

zbyt mała ilość znaków dostępnych do opisania działań

podpisy wszystkich partnerów na wniosku

Opisanie wydatków

Opis swoich doświadczeń w zakresie edukacji
kulturowej

Stworzenie harmonogramu

Inne (jakie?)

Dobranie odpowiednich metod

Rozpoznanie potrzeb odbiorców

Zaplanowanie wydatków

Doprecyzowanie współpracy z partnerem

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

6

7

8

Trudności na etapie składania wniosku

Wykres  1  Na  podstawie  odpowiedzi  na  pytanie  "Które  kwestie  dotyczące  przygotowania  wniosku  konkursowego  w
programie BMK budzą Pani/Pana zdaniem najwięcej wątpliwości?" ankiety online wśród uczestników warsztatów w ramach
wspólnego badania ewaluacyjnego operatorów BMK

Najtrudniejsze  dla  wnioskodawców  są  zadani  zawiązane  z  zaplanowaniem  wydatków,
organizacją współpracy z partnerem oraz rozpoznaniem potrzeb uczestników projektu. Ten
etap  konkursu  wymaga  większego  wsparcia  szczególnie  w  kwestiach  technicznych
związanych z przygotowaniem wniosku. Dla wielu osób jest to pierwszy kontakt z taka formą
pozyskiwania  funduszy  na  własne  działania  i  pierwszy  realizowany  projekt  edukacyjny  –
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dlatego  samo  przygotowanie  wniosku  i  kwestie  formalne  związane  z  uczestnictwem  w
konkursie stanowią dla nich wyzwanie, ale jednocześnie szansę na zdobycie nowej wiedzy i
umiejętności. 

Do  grona  jurorów  zaprosiliśmy  także  przedstawicieli  różnych  środowisk  –  nauczycieli,
organizacji  pozarządowych,  instytucji  kultury,  instytucji  szkoleniowych. Zaangażowaliśmy
także  we  współpracę  przedstawicielkę  operatora realizującego  program  BMK  w  innym
województwie. Członkowie  komisji  reprezentowali  wiec  zróżnicowane  środowiska oraz
komplementarne  kompetencje w  zakresie  edukacji  i  animacji  kulturowej,  dzięki  czemu
dobór  składu  jury  spełnia  kryterium  celowości.  Zmieniliśmy  także  procedurę  oceniania
wniosków  przez  członków.  W roku poprzednim każdy  wniosek został  wspólnie  oceniony
przez całe jury. W roku 2017, aby usprawnić pracę wnioski oceniane były szczegółowo przez
pary eksperckie, a później przedstawiane i proponowane do oceny całej komisji. Ten system
sprawdził  się  zdecydowanie  lepiej  niż poprzedni  i  chcielibyśmy zachować go w podobnej
formie w przyszłym roku.

Podobnie jak w roku poprzednim autorami projektów ocenianych w  konkursie byli lokalni
edukatorzy łączący się w partnerstwa międzysektorowe – kulturalno-oświatowe. Nawiązanie
takiego partnerstwa było warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu. We wniosku
konkursowym  należało  opisać  jakie  kompetencje  reprezentuje  każdy  z  partnerów  i  jaką
obejmie rolę w projekcie. Ocenie podlegała deklarowana  współpraca między partnerami –
chcieliśmy docenić  te  partnerstwa, które miały opierać się na rzeczywistej wspólnej pracy
zaangażowanych osób, tak by zasady konkursu  trafnie  oddawały cel programu promujący
ideę współpracy. 

Dla niektórych osób były to pierwsze projekty realizowane wspólnie z nowymi osobami (3
odpowiedzi)  –  część z nich poznali  w trakcie wspólnych szkoleń sieci  kultury.  7  osób już
wcześniej znało swoich partnerów, ale pierwszy raz mieli szanse współpracować, Natomiast
kolejne 7 opierało swoje partnerstwa na sprawdzonej sieci kontaktów. 

Podział  konkursu  na  dwie  kategorie  miał  dopasować  ścieżki  oceny  i  sposobu  realizacji
projektów do deklarowanych przez wnioskodawców kompetencji i doświadczenia w zakresie
edukacji kulturowej. Osoby mniej doświadczone miały szanse zrealizować mniejsze projekty
ze  wsparciem  mentora  osoby  doświadczone  nie  były  obejmowane  pomocą  mentorską  i
mogły realizować większe projekty. W praktyce podział ten nie był tak klarowny, ponieważ
bazowaliśmy na deklaracjach wnioskodawców, w rzeczywistości poziom ich doświadczenia
był bardziej zróżnicowany, a decyzję o wyborze kategorii projektów podejmowali w oparciu
o  szacowany  budżet  a  nie  własne  potrzeby  edukacji  w  zakresie  pracy  projektowej.  W
przyszłym roku być może trzeba będzie wprowadzić  bardziej  klarowną klasyfikację,  która
pozwoli lepiej podzielić uczestników doświadczonych niedoświadczonych. 

Problemem technicznym  który  pojawił  się  w tym  roku był  niedziałający  wniosek  online,
konieczne są wiec prace informatyczne, które usprawnią ten sposób składania wniosków. 
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e. Realizacja projektów 
Realizacja projektów wyłonionych w konkursie na działanie z zakresu edukacji  kulturowej
miała  3  główne  cele  –  podniesienie  praktycznych  kompetencji  edukatorów  kultury,
wzmocnienie współpracy partnerskiej oraz poszerzenie dostępu do edukacji  kulturowej w
regionie. 

Sami beneficjenci tej części programu ocenili możliwość rozwoju własnych kompetencji jako
jeden  z  najważniejszych  efektów  realizacji  swoich  projektów  (35%  odpowiadających). Z
rozmów i podsumowań projektów  wynika, iż bardzo  istotne szczególnie dla osób pierwszy
raz realizujących  tego typu  przedsięwzięcia jest duma z osiągniętych celów i samego faktu
realizacji działania, doprowadzenia ich do końca. Co daje im motywację na kontynuowanie
edukacji  kulturowej w  lokalnym środowisku.  Wśród  istotnych umiejętności zdobytych
podczas realizacji zadań  wymieniają rozwinięcie umiejętności pracy z  młodzieżą, poznanie
grup, do których kierowali  swoje działania, lokalnych środowisk.  Możliwość przetestowania
własnych nowych  pomysłów na działania edukacyjne, zdobycie wiedzy dotyczącej pracy z
grupami  defaworyzowanymi  i  osobami  z  niepełnosprawnością.  W  obszarze  rozwoju
umiejętności program spełnia kryterium skuteczności.

Najwięcej  trudności  w  realizacji  projektu  sprawiały  realizator  kwestie  związane  z
formalnościami  i  biurokracją  –  zgłaszają  potrzebę  większej  elastyczności  przy  rozliczaniu
działań. Z jednej strony uwagi te wymagają wzięcia pod uwagę, natomiast warunki w jakich
realizowany jest „regranting” nie do końca odpowiadają temu pojęciu i  nie pozwalają na
większą  swobodę  w  dysonowaniu  środkami,  które  musza  przepływać  przez  księgowość
operatora  programu.  Kwestie  formalne  raczej  nie  sprawiają  trudności  znacznej  grupie
realizatorów (8). Dla części realizatorów (8) kwestie te stanowią problem w stopniu średnim
bądź dość znacznym. Choć nie zauważamy tutaj  różnicy między sposobami deklarującymi
doświadczenie w realizacji  projektów grantowych a tymi, którzy robią to pora z pierwszy.
Problemem  pojawiającym  się  w  komunikacji  z  operatorem  jest  często  brak  zrozumienia
formalnych kwestii i czasu trwania obiegu dokumentów finansowych w instytucji.  

Problem  stanowiło  także  dobranie  odpowiednich  terminów  realizacji.  W  rozmowach  z
organizatorami  Sieci  kultury beneficjenci  programu wsparcia mówili  głównie o problemie
związanym  z  przerwą  wakacyjną,  który  sprawił,  że  młodzież  zaangażowana  w  realizację
projektów  wymagała  „restartu”  po  powrocie  do  szkoły  i  ponownej  motywacji  do
zaangażowania w projekt. 

Dla około 35% realizatorów działań – problem stanowiły niewystarczające środki finansowe –
częściej problem ten zgłaszają osoby, które po raz pierwszy realizowały działania edukacyjne
w takiej  formie.  Związane jest  to z niedoszacowaniem kosztów realizacji  –  szczególnie w
warunkach  mniejszych  miejscowości.  W  przyszłym  roku  chcielibyśmy  udzielić  większego
wsparcia na etapie aktualizacji wniosków, jednak nadal przygotowanie spójnego programu
działań i kosztorysu jest kryterium oceny wniosków. 

W większości przypadków projekty nie wymagały znaczących zmian w stosunku d koncepcji
przedstawionej we wniosku. Większość osób deklaruje równie, iż w trakcie realizacji zadania
zaplanowane  w harmonogramie nie  wymagały  zmian i  były  dobrze  zorganizowane.  Chęć
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poprawy i zmiany czegoś częściej pojawia się w odpowiedziach osób doświadczonych. Osoby
o większym doświadczeniu częściej też korzystają w planowaniu swoich działań z zasobów
takich jak badania diagnostyczne lokalnych społeczności – ale i tak jest to niewielka cześć
grupy realizatorów - w większości polegają oni na własnych doświadczeniach i kreatywności.
Być  może  wiedza  tak  nie  jest  dostępna  dla  edukatorów,  nie  posiadają  wystarczających
kompetencji czy też nie chcą przeprowadzać takiej analizy w sposób zorganizowany- jest to
element,  który  z  pewnością  musimy  bardziej  rozwinąć  w  działalności  szkoleniowej  Sieci
kultury – tak by świadomość dostępu do badań oraz istotności opierania działań nie tylko o
wiedzę  wynikającą  z  doświadczenia  i  własnej  intuicji  w  kwestiach  kontaktu  z  lokalna
społecznością. 

Współpraca  z partnerem (zaangażowanie s tron,
merytoryczna  współpraca)

Zaangażowanie uczestników-odbiorców

Atmosfera  podczas  real i zacji  projektu

Współpraca  z operatorem

Wsparcie lokalnej społeczności

Wsparcie władz loka lnych

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ogólna ocena aspektów realizowanego projektu

1 2 3 4 5

Wykres 2 Na podstawie odpowiedzi na pytanie "Jak ogólnie ocenia Pan/i poszczególne aspekty realizowanego przez siebie
projektu?" ankiety online wśród realizatorów działań edukacyjnych w programie Sieć kultury w ramach wspólnego badania
ewaluacyjnego operatorów BMK.

Dla żadnej z osób biorącej udział w ewaluacji programu problemu nie stanowił brak wiedzy
ani brak osób które pomogłyby w realizacji projektu. Wszyscy realizatorzy oceniają dobrze
lub  bardzo  dobrze  atmosferę  realizacji  swoich  działań  edukacyjnych.  Zdecydowania
większość tak samo ocenia wsparcie jakie oferowała im lokalna społeczność. Wyjątkiem jest
tu kwestia relacji z władzami lokalnymi – większość osób realizujących działania w lokalnych
środowiskach nie podejmowała takiej współpracy. Ci którzy ja deklarują oceniają ją skrajnie –
bardzo dobrze lub bardzo źle 

Wyzwania podczas realizacji projektu Liczba odp.
Dobór odpowiednich terminów 8
Formalności i biurokracja 7
Niewystarczające środki finansowe 6
Dobre zaplanowanie działań 3
Inne (jakie?) 3

Okoliczności zewnętrzne - konflikt w społeczności lokalnej 1
zbyt krótki termin realizacji projektu 1
dobór odpowiednich metod pracy z osobami niesłyszącymi 1
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Rekrutacja uczestników 1
Współpraca z operatorem 1
Współpraca z partnerem 1
Brak rąk do pracy – niedobór ludzi do pomocy 0
Brak wiedzy/informacji (jakiej?) 0

Tabela 4 Na podstawie odpowiedzi na pytanie "Największym wyzwaniem w realizacji projektu było dla mnie:" ankiety online
wśród  realizatorów  działań  edukacyjnych  w  programie  Sieć  kultury  w  ramach  wspólnego  badania  ewaluacyjnego
operatorów BMK.

Podczas  całego  okresu  trwania  realizacji  projektów  koordynatorzy  mieli  możliwość
bezpośredniej  komunikacji  z  organizatorami  Sieci  kultury  oraz  wsparcia  przypisanego
indywidualnie do projektu mentora. Wiele osób bardzo chętnie korzystało z tej możliwości
wielokrotnie spotykając się i rozmawiając telefonicznie, czy korespondując mailowo. Zdarzył
się  tylko  jeden  przypadek,  w  którym  realizator  działań  konkursowych  nie  informował  o
zmianach w projekcie oraz nie zgłaszał potrzeby współpracy z przypisanym mu mentorem –
co doprowadziło  do nieporozumień i  wymagało  interwencji  ze  strony  operatora.  Na tym
etapie  działań  programowych  beneficjenci  konkursu  deklarują  potrzebę  wsparcia
merytorycznego i technicznego i w większości są zadowoleni z udzielnego prze operatora
pomocy. 

Przeprowadziliśmy także  waluację  programu  mentoringowego  wspierającego realizację
działań  edukacyjnych  dla  osób, które  dopiero  zaczynają  pracę  w  obszarze  edukacji
kulturowej. Ta forma  współpracy została dobrze oceniona przez  beneficjentów programu.
Doceniony  został  ogólny kontakt  z  mentorem, ale  ich  zaangażowanie  w  realizacje
konkretnych przedsięwzięć bardziej  zróżnicowanie –  szczególnie jeśli chodzi o planowanie i
przygotowanie aktualizacji  projektu. Pomoc okazała si  e najbardziej przydatna w realizacji
działań  promocyjnych,  organizacji  konkretnych  działań.  Mentorzy nie  pomagali w  dużym
stopniu w  finansowych  rozliczeniach  tutaj wsparciem  służyły  raczej  osoby  realizujące
program po stronie operatora.  Znaczące za to było „dobre słowo i wsparcie” jak opisują to
osoby realizujące projekty  ważne dla  nich  był  kontakt  i  wsparcie  w  postaci  rozmowy  i
reagowania  na pojawiające się  problemy.  Wskazują, iż  mentorzy proponowali  i  pomagali
znaleźć inne rozwiązania „Mentor był zawsze, gdy potrzebowałam rady i pomocy. W sposób
efektywny  i  nienachalny  wspierał  mnie  w  moich  poczynaniach.”.  Osoby bardzo  różnie
oceniają kwestie w jakim stopniu wykorzystali potencjał współpracy z mentorem.

Mentorzy  w  swoich  obserwacjach  podkreślają  różnisz,  iż  koordynatorzy
poszczególnych projektów w dużej mierze potrzebują najbardziej psychicznego wsparcia w
realizacji projektów - obie strony szczególnie cenią możliwość bezpośredniego spotkania z
mentorem,  jego  obecności  w  miejscu  realizacji  projektu,  choć  większość  partnerów
porozumiewała się zarówno telefonicznie, mailowo jak i podczas wizyt i spotkań. Większość
par  mentor-podopieczny  spotkała  się  od  3  do  4razy.   Problemem  był  czas  i  bieżące
obowiązki, które nie zawsze pozwalały na płynny kontakt między opiekunem a realizatorem
projektu. Sami mentorzy zdecydowanie cenią sobie doświadczenie możliwości współpracy z
realizatorami projektów, ale również bardzo różnie oceniają swoje zaangażowanie w projekt
–  ale  w większości  nie  czują  się  w jego bardzo  zaangażowani  jest  to  kwestia  naft  która
zdecydowanie  trzeba  będzie  popracować  w  przyszłym  roku.  Lepiej  dopasowywać  osoby
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współpracujące ze sobą i być może przeprowadzić szkolenie dla samych mentorów, które
pomoże im zorganizować swoją pracę w projekcie. 

Drugim ważnym celem realizacji  działań edukacyjnych w lokalnych  społecznościach
jest  wsparcie  partnerstw między sektorem  oświaty  i  kultury.  Wszyscy  uczestnicy  objęci
badaniem  oceniają aspekt współpracy z partnerem dobrze lub bardzo dobrze.  Większość
realizatorów podzieliła zadania i odpowiedzialność za ich realizację pomiędzy poszczególnych
partnerów. 5 osób deklaruje,  że ich projekty  były  realizowane w sposób  demokratyczny,
gdzie  każdy  miał  wpływ  na  podejmowane w  trakcie  działań  decyzje.  3  osoby  w trakcie
realizacji projektów widziały raczej jednego lidera działań, a reszta partnerów angażowała się
w  sposób  ograniczony.  Większość osób w  trakcie  realizacji  projektów  nawiązała nowe
kontakty i  znajomości.  Da  się  zauważyć  różnicę  między osobami deklarującymi  większe
doświadczenie we wnioskowaniu o środki na wsparcie swojej działalności a tymi, którzy robili
to  po  raz  pierwszy  w  programie  Sieć  kultury.  Osoby  o  większym  doświadczeniu  częstej
bazowały na kontaktach która posiadały już wcześniej natomiast osoby mniej doświadczone
nawiązywały zupełnie no we kontakty w celu realizacji sowich działań i cenią to jako jeden z
ważnych rezultatów realizacji projektów. 

Czworo realizatorów projektu oceniło, iż ich projekty angażowały w różnym stopniu
ekspertów  i  artystów  lokalnego  środowiska  jak  i  tych  na  co  dzień  pracujących  poza
regionem/subregionem. W 12 pozostałych uzyskaliśmy odpowiedzi skrajne w 6 opierał się
głownie na lokalnych zasobach a w pozostałych 6 zdecydowanie na współpracy z osobami
spoza miejsca realizacji zdania. Z analizy wynika, iż osoby realizujące po raz pierwszy swoje
działania częściej korzystają ze wsparcia ekspertów spoza swojego lokalnego środowiska. 

Mam już konkretne plany dotyczące dalszego
rozwoju projektu;0,35

Być może uda s ię kontynuować projekt w
przyszłości ;0,47

Był to projekt o charakterze jednora zowym;0,18

Kontynuacja projektu

Wykres 3 Na podstawie odpowiedzi na pytanie "Jak ocenia Pan/i szanse na kontynuację swojego projektu?" ankiety online
wśród  realizatorów  działań  edukacyjnych  w  programie  Sieć  kultury  w  ramach  wspólnego  badania  ewaluacyjnego
operatorów BMK.

Większość osób  chce kontynuować wspólne działania lub ma konkretne plany na rozwój
projektu, co  dobrze wróży  trwałości nawiązywanych partnerstw.. Doceniają w rozmowach
pozytywną  energie  i  atmosferę  współpracy,  wzajemna  pomoc  i  dobry  kontakt  między
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partnerami.  Istotne  są  też  praktyczne umiejętności takiej  współpracy,  które  z  czasem
opierały si na wspólnie wypracowanej metodzie.  W 3 przypadkach projekty zostały uznane
przez  realizatorów  za  jednorazowe  przedsięwzięcia.  Pracownicy  IKM  zaangażowani w
realizacje projektów  informowali o  przypadkach  mniejszego  zaangażowania  niektórych
partnerów, co  w  jednym  przypadku  skutkowało  brakiem  wystarczających  środków na
realizację  zadania  i  konieczność  pokrycia  jego  kosztów  przez  głównego wnioskodawcę.
Niektóre partnerstwa  miały  też  charakter  wizerunkowy  –  zaangażowanie  konkretnej
organizacji  w realizację  projektów Sieci  kultury postrzegane było przez nie jako  możliwość
wypromowania  własnej instytucji  a  niekoniecznie  zaangażowania  we  wspólna  prace  z
pozostałymi  partnerami. Jednak  w  większości  realizowanych  projektów  współpraca  byłą
efektywna, a nawiązywanie nowych partnerstw zapewnia otwartość środowiskową.

Trzecim celem tego etapu programu Sieci kultury jest poszerzenie egalitarnego rozumienia
edukacji  kulturowej oraz  dostępu do oferty edukacyjnej  zróżnicowanych grup  odbiorców.
Cel ten został  osiągnięty w wielu realizowanych projektach. Wszyscy realizatorzy projektów
deklarują  bardzo  dobre  i  dobre  wrażenie związane z  zaangażowaniem  uczestników i
odbiorców działań edukacyjnych.  Większość realizatorów  działań  deklaruje, iż
najważniejszym  efektem  ich  pracy  był  pobudzenie  kreatywności  uczestników działań  i
rozbudzenie w nich  chęci twórczej pracy. Równie istotnym efektem pracy było stworzenie
warunków, w których uczestnicy czuli, że maja wpływ na realizowany projekt a nie są tylko
biernymi  odbiorcami.  Dzięki działaniom udało  się  także podnieść  kompetencje społeczne
uczestników działań zaktywizować lokalne środowisko – choć nie w tak dużym stopniu jak
dotyczyło  to  poprzednio wymienionych aspektów działań.  Dla  4  projektów  włączenie  i
zaktywizowania  grup  marginalizowanych  i  wykluczonych  było  najważniejszym  celem
działań. W  programie  realizowano  wiec  działania  skierowane  do  bardzo  różnych  grup
odbiorców,  starające się  poszerzać  udział  w  działaniach  edukacyjnych  na  otoczenie
(zaangażowanie  rodziny,  współpracowników)  oraz  wykorzystujące  zróżnicowane  metody
edukacji kulturowej a w niektórych przypadkach testujące nowe techniki edukacyjne.

Jakie  najważniejsze  efekty  przyniósł  zrealizowany  przez  Pana/Panią
projekt?

% odpowiedzi

Udało się pobudzić kreatywność odbiorców, zachęcić ich do twórczej
pracy

70,59%

Udało  się  zachęcić  odbiorców  do  aktywnego  działania  -  uczestnicy
projektu mieli poczucie sprawczości, wpływ na wybór i przebieg działań
w projekcie

47,06%

Zwiększyłem/am  swoją  własną  wiedzę/kompetencje/umiejętności  w
zakresie edukacji kulturowej

35,29%

Udało się zwiększyć kompetencje społeczne uczestników projektu 29,41%

Udało się zaktywizować/zintegrować lokalne środowisko 29,41%
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Działania projektowe nawiązywały do lokalnej kultury i tradycji – udało
się zainteresować odbiorców swoim regionem

29,41%

Udało się zaktywizować grupy wykluczone/zmarginalizowane 23,53%

Udało się zapewnić wysokiej jakości ofertę kulturalną 11,76%

Udało  się  nawiązać  współpracę  z  osobami  z  innego  sektora  niż  mój
własny (instytucji kultury/NGO/oświaty)

5,88%

Udało  się  nawiązać  współpracę  z  osobami  mojego  sektora  (inną
szkołą/instytucją/NGO)

5,88%

Udało się zintegrować różne pokolenia 5,88%
Udało się nawiązać współpracę z władzami lokalnymi 0,00%

Inne (jakie?) 0,00%

Tabela  5  Na  podstawie  odpowiedzi  na  pytanie  „Jakie  najważniejsze  efekty  przyniósł  zrealizowany  przez  Pana/Panią
projekt?” ankiety online wśród realizatorów działań edukacyjnych w programie Sieć kultury w ramach wspólnego badania
ewaluacyjnego operatorów BMK.

W  podsumowaniach  projektów  wszyscy  realizatorzy  działań  edukacyjnych  deklarują
osiągniecie założonych  celów spełniając w tym obszarze kryterium  efektywności. Każdy z
beneficjentów zobowiązany  było ewaluacji  swoich działań  pod  względem zrealizowanych
celów  osiągniętych  rezultatów,  zysków  dla  lokalnej  społeczności i  proszony  o  podanie
informacji  zwrotnej  od  uczestników  projektów  - w  postaci  cytatów  czy  podsumowań w
wypowiedzi.  Większość osób zdecydowała się  na  pozyskanie  tej  informacji  w  sposób
nieformalny podczas rozmów szczególnie  na  zakończenie  projektu –  tylko  jeden  z
organizatorów zdecydował się na  zastosowani e ciekawej formy ankiety  przeznaczonej dla
dzieci uczestniczących w realizowanym projekcie. 

Do najczęściej wymienianych celów należą obszary związane z rozwojem artystycznym dzieci
i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki.   Bardzo ważnym obszarem działania okazało się
wsparcie terapeutyczne dla uczestników realizowanych działań edukacyjnych – jak wcześniej
wspomniano część z projektów realizowana było z grupami osób niepełnosprawnych oraz
osobami  z  innych  grup  defaworyzowanych.  Celem  organizatorów była  wiec  często  chęć
rozbudzenia w uczestnikach poczucia pewności siebie, przełamania strachu o barier z jakimi
spotykają si  na co dzień. Celem tych  projektów byłą  także integracja w działaniu różnych
grup społecznych, tak by  unikać ponownej izolacji wspomnianych grup. W tych projektach
istotne  było  także  aktywizowanie  lokalnej  społeczności  włączenie ich  w  procesy
partycypacyjnego  podejmowania decyzji  dotyczących  ich  środowiska  szczególnie  przez
zaangażowanie  całych  rodzin.  Edukatorzy  skupiali  się  również  na  rozwoju  kompetencji
społecznych  uczestników  ich  uwrażliwieniu, kształtowaniu  otwartości  W regionie  wiele
projektów skupiało się na lokalnej  historii  i  tożsamości związanej z  edukacja  regionalną i
historyczną oraz promowanie miejsc realizacji  działań edukacyjnych i estetyzacji przestrzeni
publicznej.  Ważnym elementem tych działań było także wskazanie roli sztuki jako narzędzia
wypowiedzi  i  wpływu  na  zmiany  w  lokalnym  środowisku.  W  samym  sposobie  realizacji
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działań istotne było dla realizatorów zapewnienie kreatywnego sposobu spędzania  czasu,
stosowanie nowych metod i technik w edukacji kulturowej. 

Udało  się osiągnąć także  efekty  dodatkowe,  których  sami  realizatorzy  nie  zakładali  w
planowaniu sowich  działań jak odkrywanie talentów organizacyjnych i technicznych  wraz z
młodymi uczestnikami  projektów,  stworzenie  nowych  metod  edukacji  kulturalnej,  które
chcą  zastosować  inni  edukatorzy, zainteresowanie  tematem  edukacji  kulturowej w
środowisku pracy, Wiele  projektów  uzyskało  taki  e  zainteresowanie ze  strony  lokalnej
społeczności,  ze udało się je zaprezentować  szerzej i  też  rozwinąć formę ich realizacji  na
kolejne grupy uczestników i miejsca realizacji. 

Trudności z realizacją zamierzonych celów wynikały w tym roku głównie z przyczyn losowych.
W  regionie  duże  zniszczenia  spowodowane  przez  zjawiska  pogodowe  zmusiły  cześć
realizatorów  do  zmiany  miejsca  i  czasu  realizacji.  Często  brakowało  czasu  na  celebrację
efektów działań edukacyjnych – wspólne spotkania i rozmowy. W 2 przypadkach problem
stanowiły  lokalne  konflikty.  Dla  niewielu  projektów  problemem  okazała  się  frekwencja
uczestników. W przypadku dłużej trwających projektów okres wakacji  znacznie zmniejszył
możliwość dotarcia do uczestników, a w niektórych mniejszych miejscowościach nałożyły się
na to problemy związane z dostęp do komunikacji publicznej. 

Dla  osób  zaangażowanych  w  działania  projektowe  ze  strony  operatora  Sieci  kultury
najważniejszą poprawą w stosunku do lat poprzednich była możliwość poznania, nawiązania
relacji z beneficjentami programu, uczestniczenia w konkretnych działań projektowych lub
ich podsumowaniach. Jest to ważne nie tylko dla osób odpowiadających za merytorykę, ale
także  tych,  które  zajmują  si  e  bardziej  formalnymi  kwestiami  jak  sporządzanie  umów  i
czuwanie nad budżetem. W przyszłym roku chcemy zaangażować osobę odpowiedzialną za
te  zadania  znacznie  wcześniej  –  już  na  etapie  realizacji  szkoleń,  tak  by  mogła  mieć
bezpośredni mniej formalny kontakt z osobami które chcą składać wnioski.  

Z  kwestii  organizacyjnych  największą  trudność  sprawia  nagromadzenie  koniecznych  do
sporządzania i podpisania umówi i porozumie z realizatorami, które są często szczegółowe i
wymagają  negocjacji.  Ważny  na  tym  etapie  jest  bezpośredni  kontakt  i  spotkanie  z
realizatorem działań  –  by  unikać  nieporozumień w momencie  realizacji  projektów,  które
zdarzają się w przypadku, gdy nie ma możliwości takiego spotkania. Próbujemy opracować
rozwiązanie,  które  pozwoliłoby  na  odciążenie  w  tym  okresie  osoby  odpowiedzianej  za
kwestie  formalne  –  być  może  rozłożenie  czasu  naboru  projektów  na  2-3  terminy  w  co
najmniej  tygodniowych  odstępach.  Z  puntu  widzenia  organizatora  konieczne  jest  też
opracowanie lepszego podziału zakresu obowiązków poszczególnych osób zaangażowanych
w  realizację  sieci  kultury  oraz  mentorami  opiekującymi  się  mniejszymi  projektami  osób
poczatkujących.  Wskazana  jest  także  szybsza  współpraca  z  radcą  prawnym  na  etapie
przygotowania umów.

Aby  uniknąć  wielu  problemów  zdecydowaliśmy  się  na  organizację  w  przyszłym  roku
spotkania i szkolenia podstawowego z kwestii prano-księgowych raz promocyjnych z którymi
beneficjenci najczęściej w opinii pracowników IKM mają problemy. Będzie ono przeznaczone
tylko dla wnioskodawców i partnerów wybranych w konkursie projektów. 
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7. Aneks metodologiczny
A. KWESTIONARIUSZ BADANIA KOMPETENCJI I ZAPOTRZEBOWANIA SZKOLENIOWEGO

(ONLINE + PAPIER); PRÓBA N=78

Jesteśmy organizatorami programu Sieć kultury, który ma za zadanie pomagać edukatorom w rozwoju 
edukacji kulturalnej w naszym regionie. Prowadzimy badania, szkolenia i konkursy na realizację 
projektów edukacyjnych. Więcej o tym możesz dowiedzieć się na naszej stronie sieckultury.pl

Dziękujemy, że uczysz innych jak aktywnie i twórczo uczestniczyć w kulturze. 
Chcemy Ci w tym pomóc, dlatego prosimy, żebyś opowiedział/a nam o tym, jak 
pracujesz i mamy kilka pytań.

1. W zeszłym roku edukatorzy powiedzieli nam jakie umiejętności są im przydatne w codziennej 
pracy (poniżej znajduje się ich lista). 

Zaznacz proszę, jak oceniasz swoje kompetencje w tych obszarach: 

□ Organizacja  (kierowanie zespołem, prowadzenie projektów) 

□ Pozyskiwanie środków finansowych na działania edukacyjne 

□ Wiedza na temat kultury i sztuki współczesnej 

□ Praca z grupą (komunikacja, rozwiazywanie konfliktów, motywowanie) 

□ Kontakt z lokalną społecznością, badanie potrzeb odbiorców  

□ Znajomość przepisów i kwestii formalnych związanych z działalnością kulturalną i 
edukacyjną (np. prawo autorskie, podstawa programowa) 

□ Metody i techniki edukacji kulturowej
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1. Zaznacz, co w swojej pracy edukacyjnej robisz często a czego chciałabyś/chciałbyś się nauczyć:

(wybierz 3-4 odpowiedzi w każdej kolumnie)

Tak, 
często

Chciałbym,
chciałabym

Wykorzystuję gry planszowe, terenowe itp.

Działam w przestrzeni publicznej
Posługuję się filmem jako narzędziem edukacji, np. wspólnie 
tworzymy filmy
Wykorzystuję i tworzę z dziećmi/ młodzieżą teksty literackie

Włączam elementy programowania i nowych technologii
Prowadzę warsztaty teatralne lub wykorzystujące techniki 
teatralne, ruch, pracę z ciałem
Odnoszę się do kultury popularnej (filmy, muzyka, komiksy, 
moda)
Łączę kulturę z różnymi dziedzinami nauki np. fizyką, 
astronomia, technologią, biologią 
Prowadzę/organizuję warsztaty plastyczne, fotograficzne

Prowadzę/organizuję warsztaty muzyczne
Tworzę z dziećmi/ młodzieżą audiobooki, audioprzewodniki, 
słuchowiska radiowe
Łączę różne grupy pokoleniowe np. dzieci i dorosłych, 
seniorów
Organizuję zajęcia w instytucja kultury np. muzeach, teatrach

Korzystam z otwartych zasobów, domeny publicznej

Odwołuję się do dzieł sztuki współczesnej

Organizuję konkursy, przeglądy, wystawy z nagrodami

Skutecznie motywuję dzieci i młodzież do działania

2. Pracuję:

□ W przedszkolu

□ W szkole podstawowej

□ W gimnazjum

□ W szkole ponadgimnazjalnej

□ W instytucji kultury

□ W organizacji pozarządowej

□ Jako niezależny animator/ edukator

□ Jako artysta

A. KWESTIONARIUSZ  BADANIA  EWALUACYJNEGO  WARSZTATÓW  I  SZKOLEŃ
OBLIGATORYJNYCH  REALIZOWANYCH  BEZPOŚREDNIO  PO  ICH  ZAKOŃCZENIU
(PAPIER); PRÓBA N=72
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        Ankieta ewaluacyjna dotycząca 
warsztatów
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Data:                  

1. Jak ocenia Pani/Pan wymienione poniżej aspekty warsztatów? 

 Prosimy o ocenę każdego z poniższych 
zagadnień poprzez zaznaczenie jednej z ocen:

bardzo
złe

złe średnie dobre bardzo
dobre

Ogólna ocena warsztatów 1 2 3 4 5

Materiały wykorzystywane 1 2 3 4 5

Dobór metod pracy 1 2 3 4 5

W jakim stopniu warsztaty wzbogaciły 
Państwa umiejętności i wiedzę?

1 2 3 4 5

2. Jak ocenia Pani/Pan organizację warsztatów? 

 Prosimy o ocenę każdego z poniższych 
zagadnień poprzez zaznaczenie jednej z ocen:

bardzo
złe

złe średnie dobre bardzo
dobre

Warunki pracy (sala, wyposażenie, itp.) 1 2 3 4 5

Warunki noclegowe 1 2 3 4 5

Rekrutacja, terminy warsztatów 1 2 3 4 5

3. Jak ocenia Pani/Pan kadrę prowadzącą warsztaty?
 Prosimy o ocenę każdego z poniższych 
zagadnień poprzez zaznaczenie jednej z ocen:

bardzo
złe

złe średnie dobre
bardzo
dobre

Ogólna ocena osoby prowadzącej 1 2 3 4 5

Wiedza merytoryczna 1 2 3 4 5

Kompetencje praktyczne 1 2 3 4 5

Umiejętności dydaktyczne 1 2 3 4 5

4. Skąd dowiedział/dowiedziała się 
Pan/Pani o warsztatach?
5. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan 
warsztaty znajomym?

6. Poniżej przedstawionych zostało kilka pytań, na które mogą Państwo 
odpowiedzieć, aby zaprezentować swoje uwagi, dzięki którym następne 
warsztaty będą mogły być lepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Co się Pani/Panu szczególnie w warsztatach podobało? (mocne strony 
warsztatów)

 

Co się Pani/Panu najmniej w warsztatach podobało? (słabe strony 
warsztatów)
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Propozycje tematów kolejnych szkoleń/warsztatów
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B. KWESTIONARIUSZ  WSPÓLNEGO  BADANIA   EWALUACYJNEGO  DZIAŁAŃ
SZKOLENIOWYCH  OPERATORÓW  BMK  (ONLINE)  ;PRÓBA  N=24
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C. KWESTIONARIUSZ  WSPÓLNEGO  BADANIA   EWALUACYJNEGO  REGRANTINGU
OPERATORÓW  BMK  (ONLINE);  PRÓBA  N=17
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