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1. Wprowadzenie do procesu ewaluacji 

Projektując zakres prac związanych z ewaluacją, należy brać pod uwagę szereg kwestii 
metodologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych, które mają wpływ na treść 
poszczególnych części raportu. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ewaluacja przedsięwzięć  
z zakresu edukacji kulturowej ma charakter badań jakościowych, co oznacza, że opracowane 
wnioski to robocze tezy. W poszczególnych częściach raportu prezentowane są wszystkie opinie  
i pomysły, które w sposób merytoryczny odnoszą się do założeń projektu. Zebrany materiał  
z badań pokazuje całą gamę komentarzy, które pozwolą pracować nad rozwijaniem projektu  
w przyszłości.  

W procesie tworzenia raportu pojawiła się trudność metodologiczna, związana z oceną znaczenia 
i użyteczności poszczególnych wniosków. Ponieważ głównym celem działań ewaluacyjnych jest 
uzyskanie opinii na temat projektu, w raporcie nie ma rozdziału: „dyskusja wyników”. Dzięki 
temu czytelnik może wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, w jakim stopniu udało się 
zrealizować cele projektu i na ile efektywnie udało się wykonać konkretne zadania.  

Przygotowując plan działań związanych z ewaluacją, kierowaliśmy się wytycznymi zawartymi            
w materiałach programu Bardzo Młoda Kultura. Warto jednak zaznaczyć, że przy projektowaniu 
ewaluacji tak złożonych projektów społecznych nie ma jednolitych standardów. Oznacza to  
z jednej strony dość swobodny wybór narzędzi i metod do prowadzenia obserwacji i zbierania 
opinii, a z drugiej strony pokazuje, jakim wyzwaniem jest przeprowadzenie rzetelnej oceny 
projektu. 

 

2. Ewaluacja działań diagnostycznych 

Celem działań diagnostycznych, będących częścią programu Sieć kultury, jest rozpoznanie 

lokalnego potencjału edukacji kulturowej oraz barier, które mogą hamować jej rozwój. Diagnoza 

opiera się na badaniach jakościowych i ilościowych. Przeprowadziliśmy 44 wywiady 

indywidualne pogłębione oraz 4 wywiady grupowe z przedstawicielami środowiska edukacji 

kulturowej. W grupach tych znaleźli się animatorzy, edukatorzy niezależni, edukatorzy związani  

z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, a także nauczyciele i przedstawiciele 

sektora oświaty. Podstawą badań ilościowych jest ankieta internetowa (taka sama jak w innych 

województwach) oraz kwerenda podmiotów zajmujących się edukacją kulturową                          

w poszczególnych powiatach, przeprowadzana przez współpracujących z IKM studentów 

socjologii UG.  

Dzięki zastosowaniu kilku metod badawczych dotarliśmy do większej liczby podmiotów                  

i uzyskaliśmy szersze spojrzenie na sytuację edukacji kulturowej w województwie pomorskim. 

Udało się nam „zlokalizować” 1200 podmiotów zajmujących się edukacją kulturową                         

i przeanalizować obszary, jakimi się zajmują w swojej praktyce. W zdecydowanej większości jest 

to ogólnie rozumiana animacja kulturowa. Kolejnymi dziedzinami, w których podejmowana jest 

aktywność edukacyjna są: nauka, literatura, muzyka i tradycja oraz niematerialne dziedzictwo 

kulturowe. W trakcie diagnozy, jak i obserwacji podczas działań projektowych, udało się nam 

zlokalizować także głównych aktorów lokalnych, działających na rzecz edukacji kulturowej. 

Rozwijanie współpracy z nimi, sieciowanie i dalsze obserwacje pozostają zadaniami na kolejne 

lata  trwania programu. 
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W badanym zagadnieniu ogromnym potencjałem jest zaangażowanie i doświadczenie 

edukatorów oraz ich specjalizacja. Środowisko wydaje się być zintegrowane lokalnie wokół 

tematów edukacyjnych podejmowanych w praktyce (w szczególności język i kultura kaszubska). 

Barierą może okazać się brak zintegrowania na poziomie regionalnym, a często nawet wprost 

wyrażana niechęć do rozwijania sieci o takim zakresie. Zauważalne jest też silne zróżnicowanie 

między metropolią trójmiejską a resztą województwa – zarówno pod względem praktyk 

edukacyjnych, jak i samego rozumienia edukacji kulturowej. Być może rozwiązaniem 

pozwalającym na pokonanie tej bariery i uruchomienie potencjału mogłoby być rozwijanie 

współpracy i wymiana doświadczeń między edukatorami z regionu i rdzenia metropolitalnego. 

Na przykład poprzez realizację wspólnych projektów, program mentoringowy oraz wizyty 

studyjne. 

Sam przebieg organizacji procesu badawczego był dość sprawny. Dobrym pomysłem okazała się 

współpraca ze studentami socjologii, którzy dzięki nam zdobywali praktyczne umiejętności 

badawcze oraz poznawali tematykę edukacji kulturowej. W przyszłości chcielibyśmy 

kontynuować tę współpracę, jednak z mniejszą grupą studentów.  

Trudnością w przeprowadzeniu badań jakościowych okazał się ich wakacyjny termin. Miało to 

wpływ na dyspozycyjność respondentów. Największe jednak trudności sprawiła nam dystrybucja 

ankiety internetowej i uzyskiwanie zwrotów wypełnionych ankiet. Tylko około 15% ankiet 

otwartych zostało uzupełnionych. Nie udało się nam niestety dystrybuować ankiety za 

pośrednictwem kuratorium, w związku z czym nie dotarliśmy do wszystkich szkół                            

w województwie. Trafiliśmy tylko do tych zmapowanych jako aktywne w trakcie kwerendy 

przeprowadzanej przez studentów. Mamy też świadomość, że nie dotarliśmy do wszystkich 

podregionów województwa. Mimo starań nie udało się nam zrealizować badań jakościowych               

w powiecie kościerskim, człuchowskim i chojnickim, czyli regionie najbardziej oddalonym 

geograficznie od Trójmiasta. W przyszłych latach będziemy starali się lepiej przyjrzeć temu 

obszarowi. Kolejnym zadaniem będzie analiza powiązań sieciowych między podmiotami 

zajmującymi się edukacją kulturową, do której podstawy w postaci danych zebraliśmy w tym 

roku, a których nie udało się nam poddać analizie. W przyszłych latach chcielibyśmy powiększyć 

zespół odpowiadający za merytoryczną stronę badań, dając tegorocznym realizatorom większy 

wpływ na kierunek i kształt samych badań. 

Zespół realizujący działania w programie Sieć kultury traktuje wyniki badań jako źródło wiedzy             

i rekomendacji do wykorzystania w kształtowaniu projektu w przyszłych latach. Dobrym 

rozwiązaniem jest zaangażowanie koordynatora badań w planowanie działań projektowych                  

i bieżąca, ścisła współpraca oraz wymiana informacji z koordynatorem całego projektu.  

Wyniki badań zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz prezentowane 

podczas spotkań w regionie. Będą także dyskutowane z partnerami oraz beneficjentami projektu 

podczas warsztatów i spotkań, tak by mogły stać się z jednej strony rekomendacjami dla 

rozwijania projektu, z drugiej podstawą do planowania indywidualnych działań podejmowanych 

przez lokalne środowiska edukacji kulturowej. 
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3. Ewaluacja działań informacyjnych i sieciujących 

Skuteczność działań informacyjnych i sieciujących zbadaliśmy przy okazji ewaluacji procedury 
regrantingu (szczegółowe dane znajdują się w załączniku 1 i 2).  

Z opinii beneficjentów, partnerów i osób aplikujących o granty wynika, że działania informacyjne 
były skuteczne, a dostęp do wiedzy o projekcie łatwy i dobrze promowany. 

Informacje na temat programu dostępne były na stronie internetowej projektu, a wszelkie 
wątpliwości i dodatkowe pytania można było kierować do członków zespołu realizującego 
program. Dodatkowo przed otwarciem konkursu i po jego zakończeniu można było skorzystać  
z konsultacji w sprawie składanych wniosków. Rozwiązanie to chcemy kontynuować w przyszłym 
roku.  

W trakcie realizacji zadania docierały do nas informacje ze strony podmiotów aktywnych                   
w obszarze edukacji kulturowej, dotyczące chęci większego zaangażowania w działania Sieci. 
Dlatego też w kolejnych latach zostanie rozszerzona współpraca z partnerami w zakresie działań 
sieciujących i informacyjnych – tak, by sami partnerzy stali się „ambasadorami” Sieci kultury                 
w swoich regionach i bardziej angażowali się w realizację programu w całym województwie.  

 

4. Ewaluacja szkoleń i warsztatów 

Jednym z trzech głównych obszarów działania w programie Sieć kultury jest podnoszenie 

kompetencji kadr kultury w obszarze edukacji, realizowane przez ofertę szkoleniowo- 

-warsztatową. W pierwszym roku funkcjonowania projektu program szkoleniowy oparty został          

o wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych tej grupy odbiorców zgromadzoną przez Instytut 

Kultury Miejskiej przy realizacji wcześniejszych działań. Tematyka i forma działalności 

szkoleniowej w przyszłych latach będzie formułowana w oparciu o wnioski z diagnozy 

regionalnego środowiska edukacji kulturowej oraz ewaluację tegorocznego programu. 

W ewaluacji działań szkoleniowych zastosowaliśmy badania ankietowe zawierające pytania 

zamknięte i otwarte oraz spontaniczne wypowiedzi uczestników. Generalnie wszystkie 

realizowane warsztaty i szkolenia zostały ocenione bardzo dobrze. Zarówno materiały, jak                    

i metody pracy wykorzystywane w trakcie szkoleń zostały docenione. Zaproponowane tematy 

spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników, którzy ocenili, że w dużym stopniu 

wzbogaciły one ich wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji kulturowej. Również  

w wypowiedziach otwartych uczestnicy warsztatów chętnie wyrażali swoje zadowolenie, 

szczególnie podkreślając praktyczny wymiar zdobywanej wiedzy i umiejętności. Bardzo dobre 

oceny, zarówno w ankiecie, jak i w spontanicznych wypowiedziach, uzyskały też osoby 

prowadzące warsztaty. Zostały one docenione pod względem swoich kompetencji 

teoretycznych, praktycznych, jak i dydaktycznych umiejętności prowadzenia warsztatów.  

W pierwszym okresie przeprowadzanych szkoleń największą niedogodnością dla uczestników 

okazały się terminy rekrutacji na szkolenia (zbyt krótkie), terminy szkoleń (niedziela) lub warunki 

lokalowe (pierwsze szkolenia odbywały się w siedzibie IKM). Uczestnicy w pytaniu otwartym              

o słabe strony szkolenia najczęściej odnosili się do długości trwania szkoleń – większość z nich 

uważała, że dany temat szkolenia powinien być realizowany dłużej. Tutaj również pojawiały się 

uwagi dotyczące sal, w których odbywały się warsztaty (np. brak klimatyzacji). W późniejszym 

etapie zastosowaliśmy system elektronicznej rejestracji na szkolenia i wydłużyliśmy okres 
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zbierania zgłoszeń od osób, które chciały wziąć w nich udział. Zrezygnowaliśmy również                      

z prowadzenia zajęć warsztatowych w siedzibie IKM i przenieśliśmy je do miejsc lepiej 

dostosowanych do potrzeb takich spotkań.  

Wiadomości o terminach i tematach szkoleń rozprowadzane były głównie drogą elektroniczną. 

Zauważyliśmy, że uczestnicy warsztatów dowiadywali się o nich najczęściej od osób, z którymi 

łączą ich kontakty zawodowe (pracodawcy, współpracownicy). W drugiej kolejności źródłem 

informacji był bezpośrednio email wysłany przez organizatora. Stosunkowo rzadko informacja           

o szkoleniach docierała do odbiorców za pośrednictwem partnerów programu Sieć kultury.  

W pytaniach otwartych w ankiecie prosiliśmy również o sugestie dotyczące tematów przyszłych 

szkoleń. Propozycje, jakie pojawiły się w odpowiedziach, można podzielić na:  

- odpowiadające  potrzebom ogólnego rozwoju umiejętności miękkich (takich jak kreatywność, 

komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne),  

- dotyczące chęci doskonalenia konkretnych umiejętności praktycznych, związanych z metodami 

działań edukacyjnych (np. edukacja muzyczna, literacka, etnograficzna),  

- dotyczące finansowania i prawnych aspektów w realizacji działań w obszarze edukacji 

kulturowej (pozyskiwanie środków, prawo autorskie),  

- codziennej praktyki organizatorów działań, w szczególności promocji własnych działań.  

Wśród proponowanych tematów bardzo rzadko pojawiały się te dotyczące współpracy z lokalną 

społecznością, diagnozowaniem potrzeb odbiorców czy nawiązywaniem współpracy z innymi 

podmiotami. Pojawił się także postulat zróżnicowania poziomu zaawansowania konkretnych 

szkoleń dla tych osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę na dany temat (np. realizowany            

w tegorocznym programie) oraz tych mniej doświadczonych. 

W kolejnych latach planujemy rozszerzyć dystrybucję informacji o całym programie o formę 

papierowych ulotek i w większym stopniu zaangażować partnerów programu w ich 

rozpowszechnianie. Program szkoleń w części zostanie oparty o sugestie zebrane w ewaluacji, 

ale zostanie uzupełniony o tematy odpowiadające na zdiagnozowane w trakcie badań 

regionalnych deficyty.  

 

5. Ewaluacja procedury regrantingu oraz realizacji wyłonionych przedsięwzięć 

W ewaluacji procedury regrantingu zastosowaliśmy ankietę (patrz załącznik) dla dwóch grup 

badawczych – beneficjentów oraz osób, które aplikowały, ale nie otrzymały dofinansowania.       

W obu grupach nie wystąpiły uwagi, które mogą mieć wpływ na stosowanie procedury 

regrantingu. Zdecydowana większość respondentów nie miała wcześniej doświadczeń                      

z realizacją podobnych działań. Nie mając doświadczenia oraz wiedzy na temat modelu 

zarządzania podobnymi projektami, trudno jest postawić się w roli recenzenta i przedstawić 

krytyczne uwagi. Z wywiadów można odnieść wrażenie, że respondenci potraktowali badanie 

jako formę kontroli instytucjonalnej. W większości przypadków odpowiedzi na pytania są 

lapidarne i zgodne z oficjalnymi informacjami projektu dostępnymi w materiałach 

informacyjnych. Ankieterzy zwracają uwagę na dość słaby kontakt z rozmówcami w czasie 

wywiadów.  
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Możliwość składania wniosków o granty zadziałała jak swego rodzaju „zapalnik” inicjatyw.             

Na podstawie badania można sądzić, że nawet negatywnie rozpatrzone wnioski stwarzają szansę 

na pobudzenie współpracy lokalnej. W przypadku wywiadów z beneficjantami można odnieść 

wrażenie, że badanym było bardzo trudno wyrazić konstruktywne opinie ze względu na poczucie 

zadowolenia z otrzymania grantu. Nawet jeśli badanie jest nieco zakłócone przez ogólne 

pozytywne nastawienie do tego rodzaju projektów, to wyniki sondażu jednoznacznie wskazują na 

pozytywną ocenę projektu. 

 

6. Planowane działania na przyszłość 

Opracowaliśmy wytyczne do konkursu „Sieć kultury 2017”. Konkurs będzie przebiegał 
dwutorowo: 

- ścieżka dla doświadczonych realizatorów – duże i małe projekty oraz wsparcie w zakresie 
sieciowania, 

- ścieżka skierowana do osób stawiających pierwsze kroki w obszarze edukacji kulturowej, 

- mikrogranty wraz ze wsparciem mentorskim. 

 

Zaproponowano, by kolejną turę przeprowadzić według schematu: 

1. Preselekcja uczestników/uczestniczek 
2. Warsztat 1,5 dnia dla wybranej grupy 
3. Konsultacje przy pisaniu wniosków 
4. Przyznanie grantu  
5. Wsparcie mentorskie dostosowane do wybranej ścieżki (doświadczona/niedoświadczona 
osoba realizująca) 
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Załącznik 1: Podsumowanie wywiadów z beneficjentami oraz osobami aplikującymi 

BADANIE OSÓB APLIKUJĄCYCH – WNIOSKI ROZPATRZONE NEGATYWNIE 

 

Badania jakościowe pozwalają respondentom w pełni komentować i oceniać różne zagadnienia. 

Trudno jednak wyważyć natężenie przedstawianych przez rozmówców argumentów. Dla czytelności 

raportu wypowiedzi respondentów (16 osób) sparafrazowaliśmy do głównych wątków, intencji i idei 

oraz uporządkowaliśmy w następujący sposób: 

1. Opinie dominujące (większość osób w próbie przedstawia podobne myśli) 

2. Opinie dodatkowe (przynajmniej 3 osoby w próbie zwróciły uwagę na daną kwestię) 

3. Opinie sporadyczne (pojedyncze osoby wskazały dany argument) 

 

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o projekcie Sieć kultury i organizowanym w nim 

konkursie i warsztatach? 

 

 Większość osób jako źródło informacji wskazuje newsletter IKM 

 Kilka wskazań dotyczy facebooka 

 Pojedyncze osoby wymieniły własnych znajomych 

 

2. Czy uważa Pan/Pani, że to właściwa droga dotarcia takiej informacji? 

 

 Zdecydowana większość osób nie ma zastrzeżeń co do metody przekazania informacji 

o projekcie grantowym 

 Tylko jedna osoba nie zgadza się z opinią zawartą w pytaniu 2. Otrzymała informacje 

poprzez newsletter. Nie przedstawiła jednak propozycji lepszej formy dotarcia               

z informacją. 

 

3. Czy materiały informacyjne, np. strona internetowa, pozwalają łatwo zorientować się, o co 

chodzi w tej inicjatywie? 

 

 Zdecydowana większość osób udzieliła twierdzącej odpowiedzi 

 Sporadyczne krytyczne uwagi dotyczące przeładowania treścią strony oraz średniej 

czytelności informacji (w sensie łatwości poruszania się po stronie) 

 

4. Jak Pan/Pani uważa, jaki jest cel organizowania takiego konkursu? 
 

 Większość badanych wspiera się w wypowiedzi terminem „edukacja kulturowa” 

 Dodatkowe interpretacje celu projektu odnoszą się do haseł „sieciowania”, 

„mobilizacji środowiska”, „aktywizacji działaczy”, „pobudzania inicjatyw” 

 Pojedyncze wypowiedzi wskazują na cele dotarcia do trudnych środowisk oraz 

wzmocnienia pozycji kultury w regionie 
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5. Jakie cele społeczne promuje projekt Sieci kultury między innymi poprzez konkursy 

grantowe? 

 

 Większość badanych wskazuje na cele związane z poszerzaniem świadomości 

społecznej w zakresie zwiększania znaczenia roli kultury 

 W szerszych wypowiedziach znaleźć można hasła dotyczące integracji środowisk 

twórczych i edukacyjnych, tworzenie ram kulturowych dla społeczeństwa 

demokratycznego, budowania postaw obywatelskich, zapobiegania formom 

wykluczenia społecznego 

 Pojedyncze wypowiedzi wskazują również na funkcję promowania mało znanych 

talentów i twórców 

 

6. Co z Pana/Pani perspektywy ułatwia, a co utrudnia edukację kulturową? 

 

 Badani jako największy atut edukacji kulturowej wskazują mnogość instytucji i osób 

mających wpływ na promowanie postaw uczestnictwa w kulturze 

 Wymieniony wyżej atut ma jednak zdaniem respondentów ciemną stronę – problem 

w integracji środowisk, budowania wspólnych projektów, współpracy w lokalnych 

sieciach 

 Badani w identyczny sposób postrzegają również programy grantowe na promocję 

edukacji kulturowej. Z jednej strony doceniają tego rodzaju inicjatywy, widzą ich 

wpływ na aktywizację lokalnych środowisk twórczych. Z drugiej strony wyrażają 

rozczarowanie skalą budżetowania tych programów oraz rozbudowaną biurokracją 

związaną z dokumentowaniem wydatków 

 Pojedyncze głosy dotyczące czynników utrudniających edukację kulturową związane 

były z szerszym kontekstem społecznym, tj. niską rangą kultury we współczesnym 

społeczeństwie polskim oraz brakiem świadomości roli kultury w procesach 

społecznych 

 Jako czynnik ułatwiający edukację kulturową wymieniono również zainteresowanie 

mediów oraz możliwości wykorzystania internetu do budowania ciekawych 

projektów uczestnictwa w kulturze. 

 

7. Jak Pan/Pani rozumie pojęcie budowania sieci w edukacji kulturowej? 

 

 Zdecydowana większość badanych cel budowania sieci w edukacji kulturowej 

rozumie jako współpracę poszczególnych osób, reprezentujących różne instytucje.   

W definicji współpracy dominują zachowania związane z wzajemnym wsparciem, 

wymianą doświadczeń, ułatwianiem kontaktu z różnymi osobami 

 Jako dodatkowy cel budowania sieci respondenci wymieniają rozwój instytucji 

poprzez udział w nowych projektach, otrzymywanie informacji zwrotnych od innych 

partnerów w projektach oraz konieczność opanowania nowych kompetencji 

 Pojedyncze osoby wskazują na rzeczowy cel budowania sieci, tj. tworzenia bazy 

podmiotów i instytucji gotowych do współudziału w różnych projektach 
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 Na uwagę zasługuje również interpretacja celu, która mówi o zapobieganiu 

negatywnym zjawiskom w środowisku edukacji kulturowej, tj. rywalizacji o widza          

i brakom wiedzy o możliwościach współpracy z innymi lokalnymi instytucjami 

 

8. Czy cele i założenia konkursu są przedstawione w przystępny, zrozumiały sposób? 
 

 Prawie cała próba badanych jednoznacznie pozytywnie oceniła jasność celów  

i założeń konkursu 

 Pojedyncze osoby przedstawiły swoją ocenę jako w miarę pozytywną 

 

9. Czy zasady konkursu i oceny wniosków były zrozumiale sformułowane? 

 

 Zdecydowana większość badanych udzieliła pozytywnej oceny dotyczącej zasad 

konkursu i oceny wniosków 

 Pojedyncze uwagi krytyczne dotyczyły: kryteriów oceny (jako zbyt ogólne), 

ograniczonej dostępności do oceny wniosku ze względu na dużą odległość od 

Gdańska oraz niepełnej informacji (brak informacji przy organizowanych szkoleniach, 

że udział w zajęciach będzie punktowany przy ocenie wniosków) 

 

10. Co było motywacją do złożenia wniosku? 

 

 Zdecydowana większość badanych mówi wprost o wsparciu finansowym, które 

ułatwia, a nawet wręcz umożliwia realizację projektów 

 Większość osób podkreśla znaczenie własnego konkretnego celu działania, dodając 

przy tym, że pozytywna ocena wniosku umożliwia lepszą (tj. szerszą, bogatszą, 

bardziej medialną) realizację zaplanowanego projektu 

 

11. Jak wyglądała współpraca z IKM? 

 

 Wszyscy pytani ocenili bardzo pozytywnie współpracę, najczęściej ograniczali swoją 

wypowiedź do krótkiego „bardzo dobrze” 

 Pojedyncze osoby doceniają walor edukacyjny współpracy, możliwość identyfikacji 

obszarów rozwoju, inspirację do dalszej pracy 

 Sporadyczne uwagi krytyczne dotyczącą jedynie kwestii organizacji szkoleń 

(zaproszenie na szkolenia były za późno wysyłane) 

 

12. Jakie są Pana/Pani doświadczenia związane z procedurą składania wniosków w tym 

konkursie?  

 

 Większość badanych pozytywnie ocenia współpracę z IKM na etapie składania 

wniosków 
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 Pięć głosów krytycznych zwraca uwagę na zbyt krótki czas na przygotowanie 

wniosków 

 Pojedyncze uwagi dotyczą terminu składania wniosków (początek roku szkolnego) 

oraz rozbieżności w procedurze dotyczące różnych wymagań formalnych dla 

wniosków „papierowych” i elektronicznych. 

 

13. Jakie widzi Pan/Pani mocne strony (szanse) takich działań jak konkursy grantowe we 

wspieraniu budowania sieci edukacji kulturowej? 

 

 Większość badanych dostrzega korzyści związane z budowaniem projektów 

współpracy wielu instytucji  

 Respondenci podkreślają możliwości przygotowania lepszych projektów, wymiany 

doświadczeń, nauki przez praktykę  

 Ważnym argumentem jest również poszerzanie zakresu oddziaływania projektów 

edukacji kulturowej na nowe środowiska 

 

14. Jakie widzi Pan/Pani słabe strony (zagrożenia)? 
 

 Większość badanych nie potrafi wymienić żadnych potencjalnych problemów 

związanych z organizacją konkursów grantowych 

 Pojedyncze głosy dotyczą niechęci wobec samej formy organizowania grantów               

i związanej z tym administracji. W tym ryzyka działania akcyjnego bez kontynuacji po 

zakończeniu grantu, koncentracji na samym dofinansowaniu, a nie na celu działania, 

nierównego dostępu do środków dla animatorów w regionie  

 

15. Czy brał/a Pan/Pani udział wcześniej w podobnych akcjach? Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani 
ten konkurs na tle innych inicjatyw wspierających animatorów kultury? 

 

 Pięć osób z badanej próby brało udział w podobnych projektach związanych ze 

składaniem wniosków o granty 

 Tylko jedna osoba wyraża negatywną ocenę dotyczącą jakości informacji zwrotnych 

dotyczących wniosku 

 

 

16. Co może Pan/Pani zasugerować organizatorom konkursu i całego projektu Sieć kultury na 

przyszłość? 

 

 Najczęściej proponowano wydłużenie czasu przygotowania wniosku dla animatorów 

 Dodatkowe wnioski dotyczą poszerzenia kampanii informacyjnej, uproszczenia 

wniosków, szkoleń dla wnioskujących o granty 

 Ciekawym pomysłem jest zapraszanie wnioskodawców na rozmowy jeszcze na etapie 

oceny wniosku 
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BADANIE OSÓB APLIKUJĄCYCH – WNIOSKI ROZPATRZONE POZYTYWNIE 

 

Badania jakościowe pozwalają respondentom w pełni komentować i oceniać różne zagadnienia. 

Trudno jednak wyważyć natężenie przedstawianych przez rozmówców argumentów. Dla czytelności 

raportu wypowiedzi respondentów, którzy otrzymali grant (19 osób) sparafrazowaliśmy do głównych 

wątków, intencji i idei oraz uporządkowaliśmy w następujący sposób: 

1. Opinie dominujące (większość osób w próbie przedstawia podobne myśli) 

2. Opinie dodatkowe (przynajmniej 3 osoby w próbie zwróciły uwagę na daną kwestię) 

3. Opinie sporadyczne (pojedyncze osoby wskazały dany argument) 

 

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o projekcie Sieć kultury i organizowanym w nim 

konkursie i warsztatach? 

 

 Większość osób jako źródło informacji wskazuje stronę internetową 

 Większość badanych podkreśla własną inicjatywę w szukaniu informacji o tego typu 

inicjatywach 

 Pojedyncze osoby wymieniły własnych znajomych 

 

2. Czy uważa Pan/Pani, że to właściwa droga dotarcia takiej informacji? 

 

 Zdecydowana większość osób nie ma zastrzeżeń co do metody przekazania informacji 

o projekcie grantowym 

 Jedna osoba sugeruje zwiększenie działań informacyjnych poprzez media, np. radio 

 

 

3. Czy materiały informacyjne, np. strona internetowa, pozwalają łatwo zorientować się, o co 

chodzi w tej inicjatywie? 

 

 Brak jakichkolwiek uwag krytycznych 

 

4. Jak Pan/Pani uważa, jaki jest cel organizowania takiego konkursu? 
 

 Większość badanych użyła takich samych haseł, tj. „edukacja kulturowa”, 

„sieciowanie”, „mobilizacja środowiska”, „aktywizacja działaczy”, „pobudzanie 

inicjatyw” 

 Interesujące jest używanie terminu „krzewienie kultury” 
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5. Jakie cele społeczne promuje projekt Sieć kultury między innymi poprzez konkursy 

grantowe? 

 

 Większość badanych wskazuje na identyczne cele, tj. związane z poszerzaniem 

świadomości społecznej w zakresie zwiększania znaczenia roli kultury 

 W szerszych wypowiedziach znaleźć można hasła dotyczące integracji środowisk 

twórczych i edukacyjnych, tworzenie ram kulturowych dla społeczeństwa 

demokratycznego, budowanie postaw obywatelskich, zapobieganie formom 

wykluczenia społecznego 

 Pojedyncze wypowiedzi wskazują również na funkcję promowania mało znanych 

talentów i twórców. 

 Interesujące opinie wskazują na cele zmiany stylu edukacji z bardziej formalnego na 

tzw. „fun” 

 

6. Co z Pana/Pani perspektywy ułatwia, a co utrudnia edukację kulturową? 

 

 Beneficjenci jako czynniki korzystne wymieniają: nowe trendy w edukacji, powstanie 

grantów, pasja i inicjatywa realizatorów, łączenie różnych technologii oraz dostęp do 

zasobów różnych instytucji 

 Główne czynniki utrudniające edukację kulturową to: biurokracja, znużenie środowisk 

edukacyjnych, brak dobrych przykładów, niskie kompetencje kadry edukacyjnej, 

zapracowanie nauczycieli, trudności w trafieniu z ofertą edukacyjną do szerokiej 

grupy odbiorców 

 

7. Jak Pan/Pani rozumie pojęcie budowania sieci w edukacji kulturowej? 

 

 Badani przedstawiają luźne skojarzenia ze słowem „sieć” 

 Dominują skojarzenia związane ze współpracą, zarządzaniem złożonymi projektami 

 Część osób przedstawia bardziej funkcjonalną definicję „sieciowania” jako metodę 

dotarcia do szerszych kręgów odbiorców 

 

8. Czy cele i założenia konkursu są przedstawione w przystępny, zrozumiały sposób? 
 

 Brak uwag krytycznych 

 

9. Czy zasady konkursu i oceny wniosków były zrozumiale sformułowane? 

 

 Ocena beneficjantów jest identyczna jak osób, które nie otrzymały grantu. 

 Również w tej grupie zdecydowana większość badanych udziela pozytywnej oceny 

dotyczącej zasad konkursu i oceny wniosków. 

 Pojedyncze uwagi krytyczne dotyczyły: kryteriów oceny (jako zbyt ogólne), 

ograniczonej dostępności do oceny wniosku ze względu na dużą odległość od 
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Gdańska oraz niepełnej informacji (brak informacji przy organizowanych szkoleniach, 

że udział w zajęciach będzie punktowany przy ocenie wniosków) 

 

10. Co było motywacją do złożenia wniosku? 

 

 Motywacje beneficjentów zostały przedstawione w taki sam sposób jak tych 

aplikujących, którzy nie otrzymali grantów. 

 

11. Jak wyglądała współpraca z IKM? 

 

 Większość respondentów pełniących rolę partnera projektu nie potrafiło przedstawić 

swojej oceny współpracy z IKM 

 Jeden, wprost krytyczny, głos dotyczy strony technicznej współpracy (problem 

podatków, późno przygotowane umowy, konieczność wyłożenia prywatnych 

środków i oczekiwania na ich zwrot) 

 

12. Jakie są Pana/Pani doświadczenia związane z procedurą składania wniosków w tym 

konkursie?  

 

 Brak uwag krytycznych 

 Część badanych podnosi kwestię potrzeby składania wniosków drogą elektroniczną 

 Pojedyncze głosy dotyczą rozczarowania zakresem finansowania grantem 

 

13. Jakie widzi Pan/Pani mocne strony (szanse) takich działań jak konkursy grantowe we 

wspieraniu budowania sieci edukacji kulturowej? 

 

 Beneficjenci odwołują się do identycznych argumentów opowiadających się za 

rozwijaniem grantów co grupa osób tylko aplikujących 

 

14. Jakie widzi Pan/Pani słabe strony (zagrożenia)? 
 

 Większość badanych nie potrafi wymienić żadnych potencjalnych problemów 

związanych z organizacją konkursów grantowych 

 Pojedyncze głosy krytyczne wskazują na problem kontynuacji współpracy po 

zakończeniu projektów grantowych  
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15. Czy brał/a Pan/Pani udział wcześniej w podobnych akcjach? Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani 
ten konkurs na tle innych inicjatyw wspierających animatorów kultury? 

 

 Sześć osób z badanej próby brało udział w podobnych projektach związanych ze 

składaniem wniosków o granty 

 Żadna z osób nie przedstawiła uwag krytycznych 

 

 

16. Co może Pan/Pani zasugerować organizatorom konkursu i całego projektu Sieć kultury na 

przyszłość? 

 

 Zamiast uwag większość badanych wyraża swój entuzjazm wobec inicjatywy Sieć 

kultury oraz słowa uznania dla organizatorów 

 Część beneficjentów wskazuje na potrzebę większej autonomii w przydzielaniu 

obowiązków osobom zaangażowanym w projekt 

 

17. Jakie cele postawił Pan/Pani w swoim projekcie? 
 

 Większość badanych przedstawiła cele w sposób syntetyczny i spójny z celem 

projektu 

 Część osób potraktowało to pytanie zbyt dosłownie, przedstawiając cały wywód na 

temat swojego projektu 

 
 

18. Skąd zainteresowanie taką tematyką? 

 

 Większość ankietowanych podała cele statutowe swoich instytucji 

 Część odwołała się do pasji i zainteresowań 

 

19. Co spowodowało wybór właśnie tych instytucji/osób na partnerów projektu? 
 

 Większość badanych powołuje się na pozytywne doświadczenia we współpracy            

przy innych projektach 

 Sporadycznym argumentem jest funkcjonowanie partnerów w bliskiej okolicy 

 

20. W jaki sposób planował Pan/Pani współpracę z partnerami w czasie realizacji projektu (jaki 
obszar współpracy, jakie zasady)? 
 

 Podział kompetencji wynikał ze specjalizacji poszczególnych partnerów 

 Szczegółowy podział zadań i zasady współpracy tworzone były doraźnie 
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21. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z partnerami? Czy jej zakres był zgodny z założonym  
w projekcie (szerszy, węższy, inny – jaki)? 
 

 Wszyscy badani wyrażają pozytywne oceny współpracy w czasie realizacji projektu 

 Brak uwag dotyczących zmian zakresu pracy w trakcie realizacji 

 

22. Czy planuje Pan/Pani dalszą współpracę z tymi podmiotami/osobami)? 
 

 Wszyscy badani deklarują gotowość do dalszej współpracy 

 

23. Jak ocenia Pan/Pani jakość wsparcia merytorycznego uzyskanego od mentorki/mentora)? 
 

 Wszyscy badani bardzo pozytywnie oceniają rolę mentora/mentorki w projekcie 

 Część osób zgłasza żal, że wiele pomysłów powstałych w czasie współpracy                     

z mentorem/mentorką nie mogło być zrealizowanych ze względu na brak zasobów 

 

24. Jak ocenia Pan/Pani jakość wsparcia merytorycznego ze strony pozostałych osób z IKM)? 
 

 Wszyscy badani bardzo pozytywnie oceniają wsparcie merytoryczne uzyskane od 

pracowników IKM 

 

25. Jak ocenia Pan/Pani sposób organizacji procesu rozliczania finansowego grantu? 
 

 Jedna osoba przedstawiła krytyczną uwagę dotyczącą zasad refinansowania 

wydatków w projekcie  

 Pozostałe osoby nie mają żadnych uwag, propozycji zmian lub zastrzeżeń dotyczących 

zasad rozliczania grantu 

 

26. Czy i jakie zmiany mógłby/aby Pan/Pani rekomendować w zakresie procedury 
konkursowej? 
 

 W zakresie procedury konkursowej (informacja o konkursie, wytyczne, umowa, 

konsultacje, warsztaty itp.) była tylko jedna propozycja dotycząca wcześniejszego 

przygotowania umów z pracownikami 

 W zakresie sposobu wsparcia w trakcie pisania wniosków o dofinansowanie – 

żadnych uwag 

 W zakresie sposobu wsparcia w trakcie realizacji projektu – żadnych uwag 

 W zakresie sposobu wsparcia w trakcie rozliczania projektu – żadnych uwag 
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Załącznik 2: Ewaluacja wewnętrzna projektu sieci kultury przeprowadzona przez partnerów 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROJEKTU SIECI KULTURY PRZEPROWADZONA PRZEZ PARTNERÓW 

 

OBSZARY EWALUACJI 

 

A. OPINIE NA TEMAT EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 

 

1. Na ile Państwa zadaniem realizacja zadań pozwoliła osiągnąć cel nadrzędny projektu? 

 

Refleksje partnerów są konkretne i wprost odnoszą się do celów projektu. Ankietowani 

podkreślają skuteczność zaplanowanych działań. Dostrzegają pozytywne skutki 

rozszerzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach „sieciowania”. W opinii 

podmiotów przyjęty w projekcie model działania jest zdecydowanie korzystny dla 

rozwoju edukacji kulturowej. 

 

2. Jakich zadań w trakcie realizacji projektu było za dużo lub miały małe znaczenie dla 

głównego celu? 

Żadna z osób dokonujących ewaluacji nie dostrzega lub nie potrafi dostrzec działań            

o niskiej wartości, zbędnych lub błędnie zaadresowanych. Pozytywne doświadczenia          

z realizacji projektu wpływają na taką też ocenę działań. W ocenie partnerów projekt 

charakteryzował się dobrym planem zadań oraz sprawną realizacją. 

 

3. Jakie zadania warto dodać lub zaplanować na kolejne lata? 

 

W opinii partnerów oceniany model realizacji celu projektu nie wymaga znacznej 

korekty. Respondenci bardziej widzą potrzebę zwiększania zakresu i treści działań 

służących promocji sieciowania niż wprowadzania nowych form pracy. Szczególną wagę 

przywiązuje się do aktywnych metod sieciowania, takich jak wyjazdy studyjne, warsztaty, 

tutoring. 

 

 

B. ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW 

 

1. Na ile Państwa zadaniem forma współpracy z IKM odpowiadała potrzebom partnerów? 

 

W opinii partnerów kluczowym czynnikiem jest postawa przedstawicieli IKM. Oceniający 

podkreślają partnerskie podejście do przedstawicieli partnerów, profesjonalne 

przygotowanie, wsparcie i osobiste zaangażowanie w komunikacji.  

 

2. Co Państwa zdaniem mogło ograniczać pełniejsze zaangażowanie partnerów w realizację 

projektu? 

 

Oceniający partnerzy dostrzegają możliwości zwiększania własnego zaangażowania            

w projekcie. Zgłaszają gotowość do większego udziału w pracach koncepcyjnych oraz 

deklarują większą motywację do aktywności w komunikacji wewnętrznej w projekcie (na 
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przykład poprzez spotkania). Zidentyfikowane ograniczenia utrudniające zaangażowanie 

dotyczą uciążliwości po stronie partnerów i są raczej sytuacyjne niż systemowe 

(nawarstwienie spraw, trudności w zgraniu terminów itp.). 

 

3. Jaka forma współpracy powinna być rozwinięta w kolejnych cyklach? 

 

W ocenie respondentów usprawnienia lub modyfikacji wymagają spotkania robocze 

(miejsce, czas, regularność, skład). Badani sugerują również zmianę formuły spotkań           

z charakteru czysto informacyjnego na bardziej dyskusyjno-problemowy. 

 

 

C. EWALUACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I SIECIUJĄCYCH 

 

1. Na ile Państwa zadaniem udało się wypromować założenia projektu w swoim obszarze? 

 

Zdaniem partnerów promocję projektu udało się przeprowadzić z połowicznym 

sukcesem. Warto rozważyć zarówno zwiększenie zakresu działań informacyjnych, jak            

i zmianę modelu partnerstwa, a co za tym idzie, zakresu odpowiedzialności za działania 

promocyjne. 

 

2. Co Państwa zdaniem mogło utrudniać skuteczność działań informacyjnych? 

 

Przedstawione czynniki nie wskazują na błędną strategię lub nieodpowiednią jakość 

rozsyłanych informacji (badani wskazują kilka typowych problemów związanych                   

z komunikacją po swojej stronie, na przykład nadmiar korespondencji mailowej, duże 

zaangażowanie w życie zawodowe itp.).  

 

3. Jak działania informacyjne warto rozwinąć w kolejnych cyklach projektów? 

 

W ocenie partnerów warto poszerzyć działania informacyjne o szersze kręgi odbiorców 

(nauczycieli, instytucje, media społecznościowe itp.).  

 

D. EWALUACJA PROCEDURY REGRANTINGU 

 

1. Na ile Państwa zadaniem procedura regrantingu wykreowała nowe możliwości 

współpracy różnych podmiotów i osób kultury? 

 

Ocena badanych jest bardzo pozytywna. Partnerzy dostrzegają skutki instytucjonalne 

(regranting ułatwia realizację inicjatyw) oraz społeczne (wymusza rozwój współpracy, 

kreatywne rozwiązania, poszukiwanie zasobów itp.).  

 

2. Co Państwa zdaniem blokowało proces poszerzania edukacji kulturowej? 

 

Zdaniem partnerów czynniki utrudniające wynikają z jednej strony z obiektywnych 

problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji odpowiedzialnych za edukację 

kulturową (ograniczenia proceduralne i niskie budżetowanie). Z drugiej strony ważniejsze 



                   Str. 18 

wydają się czynniki mentalne związane z brakiem świadomości, nastawieniem 

mentalnym, brakiem pozytywnych wzorców innych niż typowe działania edukacyjne.  

 

3. Co warto usprawnić w procedurze regrantingu w kolejnych cyklach projektu? 

 

Zdaniem partnerów najwięcej korzyści można osiągnąć, zwiększając zakres działań przed 

złożeniem wniosku (szkolenia, konsultacje, korekta formularza). 

 


