Wyniki
ewaluacji
długofalowej
międzynarodowego
seminarium „Projekty nie spadają z nieba” (nr projektu
2019-1-PL01-KA105-062832), które realizowane było przez
stowarzyszenie HEureka Generator od 15 maja 2019 do 14
listopada 2019.

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w dniach 30
kwietnia – 07 maja 2021. Wzięło w nim udział 21 osób
zaangażowanych w projekt.

Czy wiedza, którą zdobyłeś/zdobyłaś w trakcie seminarium okazała
się przydatna w twoich kolejnych działaniach?

Uczestnicy mięli możliwość ocenienia przydatności zdobytej wiedzy w
skali od 1 do 6, gdzie jeden oznacza „bardzo małą przydatność”, a 6
oznacza „bardzo dużą przydatność”. 10 uczestników uznało, że
zdobyta przez nich wiedza była bardzo przydatna, a 9, oceniło
przydatność zdobytej wiedzy na 5. Jeden uczestnik ocenił przydatność
zdobytej wiedzy na 4. Jeden uczestnik ocenił przydatność zdobytej
wiedzy na 3.

Czy angażowałeś/angażowałaś się w kolejne projekty
zakończeniu seminarium „Projekty nie spadają z nieba”.

po

Uczestnicy badania mięli możliwość wybrania jednej z trzech
odpowiedzi: „Tak, więcej niż 1 raz”, „Tak, jeden raz” i „Nie, nie
byłem/byłam zaangażowany/zaangażowana w kolejne projekty”. 12
osób było zaangażowanych w kolejne projekty więcej niż 1 raz, 4
osoby zaangażowane były w kolejne projekty 1 raz, 5 osób nie
angażowało się w kolejne projekty po zakończeniu seminarium.

Czy komunikowałeś/komunikowałaś się z przedstawicielami
którejkolwiek z pozostałych organizacji, które uczestniczyły w
seminarium „Projekty nie spadają z nieba” po jego zakończeniu?

Uczestnicy badania mięli możliwość wybrania jednej z trzech
odpowiedzi: „Tak, z większością z nich”, „Tak, z niektórymi z nich”,
„Nie, nie komunikowałem/komunikowałam się z żadną z organizacji,
które uczestniczyły w seminarium”. 18 uczestników seminarium
komunikowało się z niektórymi przedstawicieli pozostałych
organizacji po zakończeniu seminarium, 2 osoby z większością z nich,
1 osoba nie komunikowała się z żadną z organizacji.

Czy organizacja seminariów poświęconych wymianie doświadczeń
w ramach programu Erasmus+ jest twoim zdaniem przydatna?

Uczestnicy mięli tutaj możliwość wybrania jednej z trzech możliwych
odpowiedzi: „Tak, może być bardzo przydatna”, „Tak, może być
przydatna”, „Nie, nie jest przydatna”. 17 uczestników seminarium
wybrało odpowiedź „Tak, może być bardzo przydatna”, 4 uczestników
wybrało odpowiedź „Tak, może być przydatna”.

Czy po zakończeniu seminarium dzieliłeś/dzieliłaś się zdobytą
wiedzą z innymi członkami swojej organizacji, społeczności
lokalnej... (przesyłając link do publikacji, prezentując materiały
wideo, pokazując poznane metody...)?

Uczestnicy otrzymali możliwość zaznaczenia trzech opcji: „Z
członkami mojej organizacji”, „Z członkami mojej społeczności
lokalnej”, „Z innymi osobami zainteresowanymi tematem”. 17 osób
dzieliło się zdobytą wiedzą z członkami swojej organizacji, 16 osób
dzieliło się zdobytą wiedzą z członkami swoich społeczności
lokalnych, 9 osób dzieliło się swoją wiedzą z innymi osobami
zainteresowanymi tematem.

Czy jesteś zadowolony ze swojego udziału w seminarium „Projekty
nie spadają z nieba”?

Uczestnicy mięli do wyboru 5 odpowiedzi: „Tak, jestem bardzo
zadowolony/zadowolona”, „Tak, jestem zadowolony/zadowolona”,
„Nie
jestem
ani
zadowolony/zadowolona,
ani
zawiedziony/zawiedziona”,
„Jestem
zawiedziony/zawiedziona”,
„Jestem bardzo zawiedziony/zawiedziona”. 19 osób wybrało
odpowiedź „Tak, jestem bardzo zadowolony/zadowolona”, 2 osoby
wybrały odpowiedź „Tak, jestem zadowolony/zadowolona”.

W badaniu zostawiliśmy uczestnikom miejsce na dodatkowe
komentarze zadając pytanie „Czy chciałbyś/chciałabyś czymś jeszcze
podzielić się z nami”? Otrzymaliśmy tutaj 13 wpisów.

Tłumaczenie wpisów na język polski:
Mam nadzieję, że macie się dobrze ;)
Nie, ale Dziękuję, że mogłem być na seminarium.
Po seminarium zrealizowaliśmy projekt „Better Late Than Never”
razem z Brno for you. To nasz pierwszy partner z Czech. Poza tym

seminarium „Projekty nie spadają z nieba” nauczyło nas dużo o
dokumentacji związanej z projektami.
Dziękuję za możliwość udziału!
Organizatorzy byli niesamowici i perfekcyjnie przygotowani do
prowadzenia nas byśmy osiągnęli cele
Dziękuję za możliwość udziału
Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym projekcie
Seminarium było pomocne by wyjaśnić dużo rzeczy związanych z
projektami. Dziękuję.
Kiedy będzie następny projekt?
Dobra robota, kontynuujcie
Mogę porównać to seminarium z innymi projektami i to było
zorganizowane w bardzo profesjonalny sposób.
Dziękujemy
To był dobry projekt. Kontynuujcie to, co robicie

Podsumowanie:
Uczestnicy uznali, że wiedza, którą zdobyli w trakcie seminarium
była przydatna w ich dalszym działaniu, co poświadcza dobrą
wstępną analizę potrzeb grupy i naszych organizacji. Wysokie oceny
w tym względzie są tym cenniejsze, że zostały wystawione półtora
roku od zakończenia seminarium, a więc uczestnicy mięli szansę
sprawdzić praktycznie w swoich kolejnych działaniach przydatność
nowej wiedzy.
12 osób, czyli ponad połowa grupy więcej niż jeden raz uczestniczyła
w kolejnych projektach, a 4 osoby 1 raz. 5 uczestników seminarium,
jednak od czasu zakończenia seminarium w projektach nie
uczestniczyło. W ogólnym rozrachunku, biorąc dodatkowo pod
uwagę obecne restrykcje panujące w Europie, jest to wynik dobry,
pokazujący, że w naszym seminarium nie uczestniczyły osoby
przypadkowe, a wielu z naszych uczestników jest bardzo aktywnych
projektowo.
Seminarium przyczyniło się również do dalszego utrzymywania
kontaktu między przedstawicielami poszczególnych organizacji.
Większość uczestników kontaktowała się z przynajmniej niektórymi
przedstawicielami pozostałych organizacji, a tylko jedna osoba z
grupy zaznaczyła odpowiedź: „Nie komunikuję się z żadną osobą”.
Wszystkie zaangażowane osoby uważają, że organizacja projektów
podobnych do naszego seminarium jest użyteczna. Wszyscy są
również „bardzo zadowoleni” lub „zadowoleniu” ze swojego udziału
w seminarium.
Większość uczestników dzieliła się zdobytą w trakcie seminarium
wiedzą z innymi członkami swoich organizacji, z członkami swoich
społeczności, a niektórzy także z innymi osobami zainteresowanymi
tematem. W tym względzie wynik uważamy jednak za

niezadawalający, gdyż proste aktywności wzmacniające widoczność i
upowszechniające rezultaty są podstawowym obowiązkiem każdego
uczestnika, zwłaszcza przy takim temacie seminarium jak nasz. Mimo,
iż wniosek ten dotyczy zaledwie kilku osób z naszej grupy, to jest on
podstawą do podjęcia działań ze strony naszej i naszych partnerów,
mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszłych
projektach.

Organizator seminarium: Stowarzyszenie HEureka Generator (Polska)
Organizacje partnerskie: Association Evolution (Rumunia), Razvojna
udruga Ludbreg (Chorwacja), See Why (Cypr), Kunda Social And
Health Center (Estonia), Fundacja Marchewkowe Pole (Polska), OSA
ET (Polska), Tavo Europa (Litwa), Smart UP (Północna Macedonia),
For Youth (Słowacja).

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1,
sektor ‘Młodzież’.

