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Wprowadzenie

Celem niniejszej ewaluacji jest 1) określenie trafności oferty szkoleniowo-warsztatowej oraz oferty
działań sieciująco-integracyjnych do potrzeb potencjalnych odbiorców instytucji wdrażającej
Program (Operatora- Czaplinecki Ośrodek Kultury); 2) identyfikacja kompetencji bezpośrednich
odbiorców inicjatyw (przede wszystkim: dzieci i młodzieży), jakie są wspierane za pomocą inicjatyw
oddolnych. Zgodnie z regulaminem BMK 2019-2021 program wspierać działania podejmowane w
sferze kultury, tak by przyczyniały się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw,
m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz
komunikacyjnych.
Kryteria wykorzystane w ewaluacji:
• TRAFNOŚĆ - rozumiana jako stopień, w jakim oferta szkoleniowo-warsztatowa oraz oferta
działań sieciująco-integracyjnych odpowiada na potrzeby odbiorców i tworzy sieci lokalne
• ADEKWATNOŚĆ - rozumiana jako dostosowanie oferty projektów wybranych w
regrantingu do zaproponowanych w Regulaminie BMK 2019-2021 kompetencji
bezpośrednich odbiorców projektów (przede wszystkim: dzieci i młodzieży)
• SKUTECZNOŚĆ - stopień, w jakim wzmacniane są kompetencje kluczowe bezpośrednich
odbiorców (przede wszystkim: dzieci i młodzieży) w ramach projektów wybranych w
regrantingu
Dane do ewaluacji pochodziły z kilku źródeł: w obszarze beneficjentów oferty szkoleniowej
programu BMK opieraliśmy się na wynikach ankiety PAPI adresowanej do uczestników
i wywiadach TDI, realizowanych z uczestnikami szkoleń i realizatorami inicjatyw. Ankieta
adresowana do uczestników szkoleń i spotkań w toku 2019 realizowana była w wersji papierowej
(PAPI). Ankiety dystrybuowano w trakcie lub po zakończeniu szkolenia, a wypełnione
przekazywano do operatora (a następnie do zespołu badawczego). Po weryfikacji rzetelności
wypełnionych kwestionariuszy w analizie uwzględniono 135 ankiet.
Ogółem przeprowadzono 10 wywiadów TDI (5 z realizatorami inicjatyw oraz 5 z beneficjentami
oferty szkoleniowo-sieciującej); nagrania wywiadów zostały poddane transkrypcji i wykorzystane
we fragmentach w analizie. W obszarze bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych
odwołujemy się do wyników ankiet-wydzieranek – od realizatorów inicjatyw otrzymano łącznie 147
ankiet (o problemach z realizacją badań innymi metodami piszemy w dalszej części raportu).
Czytając poniższy raport należy pamiętać o kontekście regionalnym – realizacji projektu przez
nowy, niewielki podmiot, który w dość trudnych warunkach realizuje projekt BMK. Ważnym
wydarzeniem, które miało wpływ na ocenę przedstawianą w niniejszym raporcie była zmiana
koordynatora programu w połowie rocznej realizacji. W konsekwencji, konieczne było
przeformułowanie dotychczasowej formuły pracy, w tym oferty szkoleniowej, sieciowania, wsparcia
merytorycznego. Innym czynnikiem, który należy uwzględnić w tegorocznej ocenie projektu, był
stosunkowo krótki czas realizacji wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu
(począwszy od oferty szkoleniowo-sieciującej po działania ewaluacyjne).
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Oferta warsztatowo-szkoleniowa zrealizowana w 2019 roku

1) WARSZTATY JEDNODNIOWE
Uwolnij ciało i głos - warsztaty dramowo-arterapeutyczne, Koszalin 21 października 2019
Warsztaty miały na celu pobudzić kreatywność poprzez ćwiczenia z emisji głosu, ruchu
scenicznego, tańca współczesnego i spontanicznego, naukę uważności oraz technik dramowych.
Warsztat prowadzili: Alex Shades, Marta Miszczor –Jobda
Wydobyć niewidzialne, skojarzyć namacalne, Bobrowo, 22 października 2019,
Warsztaty dotyczyły animacji kultury w społeczności lokalnej. Uczestnicy ćwiczyli sposoby
integrowania i aktywizowania środowisk lokalnych oraz promowania działań. Jednocześnie
dyskutowali o rozwoju miejscowości, osiedla, wsi, w których mieszkają. Spotkanie zorganizował
nasz partner – Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Warsztat prowadził: Zbigniew Łukaszewski
Kluczowe kompetencje społeczne – warsztaty, Czaplinek, 6 listopada 2019
Szkolenie miało na celu zapoznać nauczycieli z praktykami w zakresie podejmowania działań
mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów nie tylko w szkole ale również w
działaniach poza szkołą.
Warsztaty prowadził Piotr Kilańczyk
Warsztaty dobrych praktyk komunikacji lokalnej, Maszewo, 8 i 9 listopada 2019
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z narzędziami pracy zespołowej. Ćwiczyli kompetencje
komunikacyjne. Uczyli się myśleć i działać strategicznie na rzecz swojej społeczności, wsi, gminy.
Spotkanie zorganizował na parter maszewski Teatr Krzyk
Warsztaty prowadzili: Katarzyna Kamińska, Anna Giniewska, Marek Kościółek
Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi,
Siemczyno, 12 listopada 2019
Warsztaty doskonalące umiejętności oratorskie. Uczestnicy ćwiczyli wykorzystanie siły emocji,
skupienia uwagi odbiorców, a także planowania i przygotowania ciekawego wystąpienia.
Warsztaty prowadziła Kinga Maciaszczyk
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Na krawędzi sztuk. 12 października 2019
12 października w ramach programu Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021 w Szczecinie odbyły się
warsztaty z edukatorką w Łodzi Luizą Łuszcz –
Kujawiak. Szkolenie zostało podzielone na trzy
części.
Część pierwsza poświęcona była integrowaniu
grup poprzez sztukę. Warsztatowicze stworzyli
konstelację
relacji
i
abstrakcyjny
obraz
inspirowany nimi samymi. W drugiej części
tematem warsztatu była granica, którą uczestnicy
za pomocą słowa, farby, sznurka i baniek mydlanych rysowali i przekraczali, by następnie słowami
wiersza Czesława Miłosza opisać ją i zinterpretować na różne sposoby. Nie zabrakło również
przekraczania własnych granic – wyobraźni, wstydu, możliwości, w czym pomogła uczestnikom
proza Olgi Tokarczuk. Ostatnia część została poświęcona ruchowi scenicznemu, łączeniu gestu,
słowa i emocji na scenie. Powstałe etiudy były niezwykle emocjonujące, chociaż prowadząca
wyszła od propozycji narysowania konturu zwierzęcia.
Każda część została podsumowana dyskusją uczestników dotyczącą możliwości wykorzystania
narzędzi poznanych na szkoleniu w własnej pracy z dziećmi lub młodzieżą
O obcości. 14 października 2019
3 października 14 nauczycieli i animatorów
kultury w przyjaznej Sali Szkoły Podstawowej
„Słoneczna” w Szczecinie mieli niezwykłą okazję
obejrzeć spektakl „Obca” w reżyserii Bartka
Miernika. Monodram uchodźczyni z Ukrainy,
która nie mogąc pozostać w kraju ogarniętym
wojną, w Polsce nie do końca znajduje
zrozumienie i współczucie. Samotność i
trudności adaptacyjne, postrzeganie poprzez
utarte stereotypy powodują, że dziewczyna
cierpi. Monodram jednak nie jest historią jednej konkretnej osoby, jest raczej uniwersalną
opowieścią o konieczności pozostawienia domu, przyjaciół i obcości wśród ludzi w nowym
nieznanym kraju.
Spektakl zrobił wrażenie na widzach, czym dzielili się w czasie zajęć warsztatowych. Refleksje
dotyczyły pracy w zespołach klasowych, w których są dzieci z Ukrainy, Rosji, czy innych krajów.
Dlatego też ćwiczenia przygotowane przez pedagożkę Olgę Prusik i reżysera Bartka Miernika
dotykały właśnie obcości i różnorodności ale także poszukiwania punktów stycznych, wspólnych,
na które warto skierować uwagę młodych ludzi.
Temat okazał się na tyle ważny, że dyskusje przeciągnęły się poza zwyczajowe ramy warsztatów.
Spektakl „Obca” trafi do kilku zachodniopomorskich szkół jeszcze w tym roku.

2) WARSZTATY 3 DNIOWE
Koniec świata. 12-14 sierpnia 2019
W dniach 12-14 sierpnia odbyły się drugie warsztaty
dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury w
tej edycji programu Bardzo Młoda Kultura w
województwie zachodniopomorskim. Tym razem
tematem
spotkania
był
koniec
świata.
Wieloznaczność
i
metaforyczność
tego
sformułowania spowodowała, że prowadzący i
uczestnicy poruszyli wiele problemów wynikających
z obawy przed szeroko pojętym końcem, katastrofą
ekologiczną (Warsztaty Marcina Popkiewicza i
Weroniki Idzikowskiej).
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Jest sobie miejsce, 23-25 lipca 2019
Warsztaty
były
poświęcone
miejscu,
lokalności, pozornemu braku historii czy
tożsamości. Osiedle Słoneczne, gdzie miało
miejsce trzydniowe spotkanie, stało się
laboratorium działań dla warsztatowiczów i
prowadzących.
Pierwsza
część
została
poświęcona
odkrywaniu historii. Eryk Krasucki przedstawił
uczestnikom metody pozyskiwania danych
historycznych i pracy z nimi. Temu też służyło
wspólne zwiedzanie ekspozycji w Muzeum
Narodowym - Centrum Dialogu Przełomy w
Szczecinie, co pozwoliło na dyskusje o
okruchach przeszłości, jakimi są przedmioty,
zdjęcia, dokumenty, relacje ludzi.
W drugiej części uczestnicy mieli możliwość poznać technikę spaceru badawczego, która jest
stosowana w badaniach socjologicznych i w pracy ze społecznością lokalną. Maciej Kowalewski,
który prowadził warsztat, zwracał uwagę na potrzebę uważności, wyczulenie na drobne znaki,
okruchy
codzienności,
które
mogą
być
źródłem
interesujących
informacji.
Dopełnieniem trzydniowego spotkania były warsztaty z Weroniką Fibich która właśnie na
tych okruchach odnajdowanych w historii i codzienności buduje swoje artystyczne instalacje i
spektakle. Weronika podczas zajęć w terenie i w Teatrze Kana pokazała, jak jedno zdjęcie, jeden
przedmiot mogą stać się kanwą opowieści, artystycznej narracji.
Warsztaty zakończyły się pracą nad pomysłem inicjatywy, którą można by zrealizować z
dziećmi lub młodzieżą w przestrzeni Osiedla Słonecznego. Uczestnicy pracowali w
trzyosobowych grupach, wykorzystując umiejętności i refleksje z dwóch dni zajęć z
prowadzącymi.

„Przeszłość, tożsamość, przyszłość”, Połczyn Zdrój, 25-27 października 2019.
Warsztaty pracy z lokalnymi zasobami: pamięcią
społeczną, indywidualną i zbiorową tożsamością.
Prowadzący i tematy: Marek Kościółek: Budowanie
relacji, szukanie wspólnych punktów; Marek Sztark:
warsztat animatora kultury. Idea współczesnej
edukacji kulturowej i aktywizacja społeczności
lokalnej; Iwona Furmańczyk: dziedzictwo polskiej wsi,
przeszłość, kultura przodków: zwierzątka ze sznurów
konopnych i motanki, reminescencje pierwotnych
funkcji zabawek we współczesnej kulturze polskiej
wsi.
INICJATYWY zrealizowane w roku 2019
Do konkursu zgłoszono łącznie 8 inicjatyw: „Obudź się ze snu” (Darłowo), „Bądźmy razem”
(Czaplinek-Broczyno), „Nasze wspólne arcydziełko” (Szczecin), „Od tarasów Hakena do Wałów
Chrobrego” (Szczecin), „Historia miejscem pisana” (Świerczyna), „Fototo” (Szczecin), „Mój mały
świat” (Goleniów/Maszewo), oraz „Bractwo rycerskie Czapla” (Czaplinek), który decyzją komisji
początkowo nie otrzymał dofinansowania, jednak ze względu na wycofanie z realizacji projektu
„Mój mały świat” otrzymał wsparcie. W większości przypadków wnioskowane kwoty były blisko 1,5
lub 2 krotnie wyższe od otrzymanych (z wyjątkiem projektu Fototo).
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INICJATYWY ZREALIZOWANE W ROKU 2019.
Tytuł: Nasze wspólne arcydziełko
Miejsce: Szczecin
Realizatorzy: Paulina Ratajczak, Marta Gosecka
Instytucje współpracujące: Galeria „Tworzę się”, Fundacja „Las sztuki”, Dom Kultury 13
Muz, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Rada Osiedla ArkońskieNiemierzyn
Cel: Rozwijanie u dzieci kompetencji
społecznych (głównie pracy w grupie).
Wyjście z działaniami w przestrzenie
nieoczywiste; Aktywizacja społeczności
lokalnej
i
stopniowe
budowanie
współpracy lokalnej na rzecz dzieci i
jednocześnie nawiązanie długofalowej
współpracy z grupami (projekt ma być
początkiem współpracy z uczestnikami).
Działania: Inicjatywa składała się trzech
dużych działań skierowanych do
różnych grup. Pierwsze, skierowane do
najmłodszych, warsztaty muzyczne zakończone występem orkiestry jednorazowego użytku. Dzieci
poszukiwały dźwięków w sobie i wokół siebie. Poznały instrumenty i nie-instrumenty.
Drugie, skierowane do uczniów klas pierwszych liceum integracyjnego, to działania animacyjne
połączone z warsztatem teatralnym polegającym na pracy zespołowej wszystkich uczestników
zajęć. Podczas spotkania grupa wybrała postaci ze znanych obrazów, z którymi pracowała. Były
to zarówno klasyczne jak i współczesne obrazy. Uczestnicy uzasadniali swój wybór i zastanawiali
się, co łączy ich z wybraną postacią. Tworzyli krótkie etiudy teatralne. Były to odmienne niż do tej
pory, działania integracyjne.
Trzecie zostało skierowane do rodzin z dziećmi na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn polegało na
wspólnym spacerze badawczym. Jego celem było znalezienia miejsc, elementów przestrzeni, które
mogą mieć wartość estetyczną. Trasa została opracowana przez fotografkę i plastyczkę. Spacer
rozpoczął się od zapoznania uczestników z rodzajami sztuki w przestrzeni miejskiej i sposobami
patrzenia na nią. Zakończył się spotkaniem – piknikiem, na którym wymieniano się wrażeniami.
Dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach street-artowych.
Efekt: Podwyższenie standardów współpracy i integracji grupy, stworzenie możliwości przenikania
się światopoglądów, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też między pokoleniami, podwyższenie
samooceny, pogłębienie świadomości siebie, swojego miejsca w przestrzeni, uaktywnienie
twórczego potencjału relacji między pokoleniowych, wzmocnienie tradycji - odnalezienie wartości
ważnych dla rodziny, podtrzymanie i wzmocnienie relacji i więzi w rodzinie.
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Tytuł: Bądźmy razem
Miejsce: Broczyno
Realizatorzy: Małgorzata Lezler, Aleksandra Łuczyńska
Instytucje współpracujące: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Broczynie
Cel: Głównym celem projektu była
integracja
młodzieży
ze
Szkoły
Podstawowej w Broczynie. W projekcie
udział wzięło około 14 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Broczynie z
następujących wsi: Machliny, Trzciniec,
Byszkowo,
Kamienna
Góra,
Motarzewo, Miłkowo i Broczyno.
Młodzież pochodzi z różnych środowisk,
często popegeerowskich.
Działanie: W
pierwszym
miesiącu
trwania projektu odbyły się trzy spotkania/warsztaty z psychologiem. Tematem spotkań była
między innymi specyfika dorastania, budowanie tożsamości, komunikacji na linii rówieśniczej.
W drugiej części projektu, obok kolejnych siedmiu spotkań z psychologiem miały miejsce warsztaty
z zakresu edukacji teatralnej. Istotne było tutaj stworzenie pozytywnego wizerunku uczestników
warsztatów, próba otwarcia ich na nowe doświadczenia, nawiązania pozytywnych relacji w grupie.
Podsumowaniem zajęć ze specjalistami było wspólne spotkanie i wymiana doświadczeń.
Efekty: Integracja grupy, wzmocnienie poczucia wartości wśród młodzieży i podniesienie ich
umiejętności komunikacyjnych. W ramach przeprowadzonych warsztatów z Markiem Kościółkiem
(twórcą i reżyserem niezależnego Teatru Krzyk), oraz Martą Giers (dyplomowaną
psychoterapeutką, socjoterapeutką), młodzież zdobyła umiejętności komunikowania się z innymi,
poznała metody porozumiewania się bez agresji i negatywnych ocen.
Tytuł: Obudź się ze snu
Miejsce: Koszalin, Darłowo
Realizatorzy: Alicja Balcerzak, Marta Miszczor – Jobda
Instytucja współpracujące: Teatr Propozycji "Dialog"
Cel: Podjęte działania miały wspomóc rozwój
dzieci i młodzieży, ze szczególnym
zwróceniem
uwagi
na
rozbudzenie
kreatywności i podmiotowego traktowania
siebie i drugiego człowieka. Poprzez teatr
dramowy, taniec, śpiew, ruch autentyczny
uczestnicy mieli zrozumieć swoje i cudze
emocji w sytuacjach konfliktowych czy
stresowych. Kolejnym ważnym celem było
uruchomienie procesu wzrostu empatii i
wrażliwości na ważne społecznie problemy:
uzależnienie od narkotyków, niechciana
nastoletnia ciąża, wykluczenie społeczne,
postrzeganie homoseksualizmu, depresja,
stygmatyzacja ludzi ze względu na choroby psychiczne i strach, który jest z tym związany.
Działanie:Pomiędzy spotkaniem organizacyjnym a finałem inicjatywy, spektaklem „Obudź się ze
snu” wystawionym w Teatrze Dialog, zainicjowany został proces nauki podmiotowego traktowania
drugiego człowieka. Zwracaliśmy uwagę na dialog, który został nawiązany w procesie twórczym.
Uczestnicy projektu mieli namacalny wpływ na proces. Każdy z nich realnie wpłynął na dobór form
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i metod stymulacji warsztatowej, scenografię, projekty kostiumów, przygotowanie scenariusza oraz
dobór ról spektaklu końcowego. W projekcie uczestniczyło ponad 20 osób.
Efekty: Spektakl „Obudź się ze snu”, w całości przygotowali uczestnicy warsztatów. Młodzież i
dzieci biorące udział w projekcie nauczyły się, że poprzez teatr można rozmawiać o ważnych
problemach społecznych. Inicjatywa zintegrowała osoby z różnych miast jak i różnych środowisk,
co zaowocowało przyjaźniami.
Tytuł: Historia miejscem pisana
Miejsce: Świerczyna
Realizatorzy: Mariola Buczkowska-Słomka, Maciej Słomka
Instytucje współpracujące: Zespół Szkół w Świerczynie, Stowarzyszenie „Nasza
Świerczyna”
Cel:
Poznanie
historii
regionu
i
miejscowości, ludzi ich życiowych wyborów
i przeżyć. Odnalezienie odpowiedzi na
pytania: Skąd jestem? Skąd pochodzi moja
rodzina? Co nas interesuje? Przekonanie
uczestników, że warto przejąć inicjatywę,
dać im poczucie sprawstwa, wiary we
własne
możliwości
i
rozwijania
kreatywności. Nauka pracy w zespole.
Uświadomienie, że role pełnione w grupie
przygotowują do funkcjonowania w
rzeczywistości.
Działanie: W działaniach pomocni byli specjaliści, którzy przeprowadzili zajęcia aktorsko-wokalnetaneczne, pozwalające rozwinąć zdolności oraz nabyć nowe umiejętności. Warsztatami objęto
dzieci, młodzież oraz dorosłych. Poszukiwaliśmy kultury dawnego czasu, piosenek naszych
rodziców dziadków, łączyliśmy to w całość. Szukaliśmy odpowiedzi, a w nich możliwości rozwoju i
sposobu wypowiedzi bez skrępowania.
Efekty: Poznanie historii, kultury szkoły i miejscowości, ciekawych ludzi. Nabycie nowych
umiejętności artystycznych i społecznych poprzez udział w zajęciach warsztatowych. Uśmiechnięte
buzie, nowi przyjaciele, zaczątek zainteresowań tych jeszcze nieznanych ale możliwych do
spełnienia.
Tytuł: FotoTo
Miejsce: Szczecin
Realizatorzy: Anna Wasilewska, Luiza Supernak
Instytucje współpracujące: Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie, GCKiB w
Stolcu, Fundacja „Akademia Edukacyjna”, Akademia Sztuki w Szczecinie
Cel: Rozwijanie kreatywności, pobudzanie
wyobraźni poprzez działalność artystyczną –
skierowanie uwagi uczestników na eksperyment
fotograficzny i poetycki.
Uświadomienie uczestnikom i ich rodzicom jak
ważną wartością dla człowieka jest jego własny
wizerunek i że warto o niego dbać i go chronić.
Działanie: Osią główną inicjatywy były warsztaty
fotografii kreatywnej, nieoczywistej. Powstały
ciekawe, inspirujące zdjęcia, które później,
podczas warsztatów malowania słowem,
doczekały się pięknych komentarzy. Uczestnicy
podczas spotkań wzmocnili poczucie własnej
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wartości, postawę szacunku dla swojego wizerunku i wizerunku innych ludzi a rodzice wzięli udział
w dedykowanym dorosłym spotkaniu dotyczącym ochrony wizerunku nieletnich w sieci. Powstałe
podczas zajęć fotografie i teksty zaprezentowane zostały w formie wystawy.
Efekty:Uczestnicy zmierzyli się z artystycznym działaniem, stworzyli indywidualne dzieła, by potem
móc zdecydować o ich dalszych losach. Zgłębili tajniki fotografii, poznali zasady kompozycji
obrazu, rolę światła. Zaplanowali i zorganizowali wystawę, świadomie zdecydowali o tym, co
pokażą odbiorcom, w jakiej formie i z jakim komentarzem. Wzmocnili poczucie szacunku dla siebie
samego i innych, dzięki czemu bardziej świadomie i z rozwagą publikują zdjęcia w sieci. Rozwinęli
umiejętności krytycznego myślenia i analizy wpływu rówieśników i mediów na swoje działania.
Nawiązali nowe przyjaźnie i przede wszystkim doskonale się bawili.
Tytuł: Bractwo rycerskie Czapla
Miejsce: Czaplinek
Realizatorzy: Adrian Paweł Ciesielski, Aleksandra Kujawka
Instytucje współpracujące: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn“ ,
HTTK Siemczyno Pomerania
Cel:Integracja
młodzieży
dotkniętej
wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia
bazujące na samodoskonaleniu się w oparciu o
cnoty rycerskie. Rozwijanie świadomości
historycznej mieszkańców gminy Czaplinek.
Działanie:Przeprowadzenie serii wykładów o
tematyce historycznej. Aktywizacja młodzieży
ze
szkół
i
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych oraz mieszkańców gminy
Czaplinek
poprzez
przeprowadzenie
warsztatów o tematyce historycznej. Integracja
młodzieży i dorosłych dzięki znalezieniu
wspólnych zainteresowań i możliwości dzielenia
pasji. Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej
propagującej historię regionalną.
Efekty: Zaznajomienie młodzieży z historią regionu. Podniesienie świadomości lokalnej
mieszkańców gminy Czaplinek. Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się propagowaniem
historii lokalnej a także działaniem z lokalną społecznością. Nowe znajomości i przyjaźnie.

Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej i sieciująco-integracyjnej.
Analiza danych (PAPI i TDI)
I. Wywiady TDI z beneficjentami oferty szkoleniowo-warsztatowej i sieciującointegracyjnej.
OCENA OFERTY SZKOLENIOWO WARSZTATOWEJ
O ofercie Operatora część uczestników szkoleń dowiedziała się przez fakt wcześniejszej
przynależności do sieci programu EKDUS. Mając stały kontakt z Operatorem uzyskali
informacje o ofercie Bardzo Młodej Kultury. Pozostali dowiedzieli się od przyjaciół i znajomych,
którzy już byli w projekcie.
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Zdaniem beneficjentów szkolenia i warsztaty okazały się ważne zarówno dla ich rozwoju
zawodowego, jak i dla instytucji, z którymi są związani. Warsztaty szczególnie pomocne okazały
się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy mieli możliwość rozwinąć w tym zakresie swoje
umiejętności, dowiadując się między innymi w jaki sposób podejmować z dziećmi trudne
tematy (np. o ekologii), jak zachęcać je do aktywności, jak zainteresować zajęciami, czy
wprowadzając nowe metody pracy na zajęciach. Część osób za inspirujące dla ich działań
uznała tematy podejmowane w ramach szkoleń, które określano jako ważne, otwarte i
aktualne (ochrona środowiska, problem obcości, tożsamość miejsca). Doceniano też
profesjonalizm osób prowadzących warsztaty i szkolenia. Jeden z uczestników stwierdził, że
program BMK trzeba docenić, również z tego względu, że mało jest w regionie tego rodzaju
programów: Cały projekt, mówię też o poprzedniej edycji, był bardzo fajnie skonstruowany, bo
ogólnie mało jest projektów, które pozwalają realizatorom na to, żeby się dokształcić, żeby poznać
środowisko. I ten projekt dawał właśnie taką możliwość. Mieliśmy też wpływ na rodzaj i temat tych
szkoleń. Zgłaszaliśmy zapotrzebowanie i jeśli były możliwości i środki to takie szkolenia się odbyły.
I to jest fajne – że mogłem uczestniczyć w tym, co było mi potrzebne i niezbędne do realizacji
wszystkich działań (W 9).
Pojawiły się jednak opinie, że forma wykładu teoretycznego, czy naukowego nie do końca jest
formą przydatną dla trenerów, edukatorów i animatorów, że bardziej pomocne są warsztaty:
Dużo wiedzy z tego wykorzystaliśmy, ale w takiej pracy kulturalnej z dziećmi, to ten wykład niewiele
nam dał (W1). Podkreślano również, że warsztaty były okazją do nawiązania ciekawych, twórczych
kontaktów. W trakcie spotkań ważna była też możliwość dowiedzenia się jakie inicjatywy realizują
poszczególni partnerzy, w jaki sposób działają, jakie wykorzystują narzędzia i metody pracy. Ta
wiedza też mogła stanowić inspirację dla własnych działań.
Z punktu widzenia potrzeb instytucji to wskazywano przede wszystkim na możliwość
finansowania przedsięwzięć i tym samym realizację pomysłów i inicjatyw, szczególnie w
tych miejscach, gdzie pojawiają się problemy z uzyskaniem jakichkolwiek dotacji na
działania kulturalne. Odzwierciedlają to słowa jednej z uczestniczek: No raz, że jest możliwość
finansowania różnych przedsięwzięć, których w normalnej sytuacji pewnie nie moglibyśmy
wykonać, zawsze są to jakieś dodatkowe pieniądze, które można wykorzystać dla dzieci, tym
bardziej, że gmina, z której pochodzę nie jest zbyt bogata i w zasadzie jest problem dotacji i tak
naprawdę z gminy nie dostajemy nic poza tym, co sami gdzieś znajdziemy, a projekt BMK właśnie
był najlepszy w tym (W 2).
Istotną kwestią była również możliwość aktywizacji młodzieży i innych pracowników instytucji
zarówno kulturalnych, jak i edukacyjnych: Na pewno też to, że uczniowie skorzystali z tego
względu, że włączyłam ich do inicjatywy i oni też współuczestniczyli w tworzeniu tej inicjatywy.
Zresztą już od jakiegoś czasu są częścią tego programu. Koleżanki również zostały wciągnięte w
szkolenia (W 5). Pojawiła się również opinia, że uczestnictwo instytucji w programie BMK wiąże
się z prestiżem i daje możliwość wymiany doświadczeń z partnerami z całej Polski.
Wszyscy uczestnicy szkoleń i warsztatów są zgodni, że treści szkoleń i spotkań były pomocne
w napisaniu dobrego projektu z edukacji kulturowej. Niektóre osoby przyznały jednak, że
zabrakło na nich kwestii technicznych dotyczących formalnych aspektów pisania projektu,
przy czym zaznaczały, że nie były na wszystkich szkoleniach. Nie wykluczano zatem, że zasady
projektowe mogły być wyjaśniane na innych szkoleniach.
Uczestnicy szkoleń i warsztatów wskazują na zdobywanie przede wszystkim kompetencji
społecznych, między innymi w zakresie komunikacji z uczestnikami zajęć, sposobów ich
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aktywizowania, kształtowania określonych postaw, otwartości na pomysły innych,
budowania grupy i współpracy w grupie potrzebnych do realizacji działań. Istotne było dla
nich również poznanie nowych narzędzi i metod pracy, w tym pracy z dziećmi: Na pewno to są
te spacery badawcze, na pewno szukanie źródeł, też praca z jakimś przedmiotem i tworzenie do
niego historii, czy praca z obrazem. Natomiast jeśli chodzi o takie kompetencje wychowawcze to
przy tym warsztacie do spektaklu o snach ćwiczenia na godzinie wychowawczej zostały
wykorzystane (W 5).
Jeden z uczestników stwierdził, że można było przedstawione działania i metody z powodzeniem
wykorzystać we własnej praktyce: Przede wszystkim różne sposoby komunikacji z uczestnikami
zajęć. Poznanie różnych form tych zajęć, realizacja potrzeb, stosowanie różnych metod, ale też
formy warsztatowe, które wchodziły w szkolenia były bardzo fajną formą, którą można było
odwzorowywać wręcz 1:1 (W 9).
Poza tym podkreślano również wzmocnienie niektórych kompetencji zawodowych (np.
związanych z pracą teatralną, czy wychowawczą). Dla niektórych istotne było samo poznanie
pracy formą projektową: Bardzo fajnie zadziałała wiedza na temat tworzenia warsztatów w
sposób ramowy, łączenia w sobie wielu elementów i doprowadzania ich do finału. Dużo
kompetencji takich komunikacyjnych i też dostosowywania inicjatyw pod realne możliwości dzieci
i młodzieży (W 10).
Większość respondentów przyznaje, że podejmowane do tej pory tematy były ciekawe i pomocne
w pracy ze społecznościami lokalnymi. Podobały się również formy prowadzenia warsztatów.
Beneficjenci oczekują w przyszłości od Operatora elastyczności jeśli chodzi o dobór
tematów szkoleń i dostosowywania zarówno tematów, jak i terminów do potrzeb
uczestników: Byłoby fajnie, gdyby operator kontaktował się z uczestnikami na zasadzie
znalezienia jakiegoś tematu wspólnego, bo zawsze był problem z tym, że był ogłaszany temat
warsztatu i komuś tam nie pasował temat czy termin (W 1). Jak wskazują niektórzy takie działania
ze strony Operatora już zostały podjęte (np. ankieta wysłana mailem).
W kolejnych latach realizacji programu jego uczestnicy chcieliby nadal korzystać z warsztatów,
przy czym kładziono nacisk na realizację w ramach oferty szkoleniowo-warsztatowej nowych
tematów i form, które nie pojawiały się wcześniej. Odzwierciedlają to poniższe wypowiedzi:
Być może mógłby nas zainspirować jakimiś bardzo ciekawymi tematami szkoleń dla animatorów
kultury i nauczycieli, bo jakby przez te kilka lat (wcześniej w Złocieńcu) już dużo tematów
wyczerpaliśmy, więc ciekawe tematy (W10).Ważne jest też, żeby osoby prowadzące wychodziły z
nowymi ofertami, bo my już od poprzedniej edycji wiele rzeczy przerobiliśmy i znamy, ale też
poszukujemy nowych rozwiązań (W 9). Jakieś tematy poruszane, to czego oczekujemy to właśnie
fajny temat, który jest w moim obszarze zainteresowań i mogłabym go rozwinąć (W 7).
Dotychczasowi uczestnicy widzą też potrzebę szerszego informowania o Programie BMK i
zorganizowania spotkań organizacyjnych dla osób, które nie wiedzą nic o programie, a
chciałyby do niego przystąpić: Ja się czuję bardzo zaopiekowana. Myślę, że o czym bym nie
pomyślała są w stanie spełnić moje marzenia. Po prostu się dzwoni i wsparcie się ma. Natomiast
jeśli chodzi o nowych to jakiś może organizacyjny temat, żeby pociągnąć osoby, które w tym nie
siedzą (W 5).
Respondenci oczekują też sprawnego przepływu informacji i dobrej komunikacji między nimi
a Operatorem. W jednym z wywiadów pojawił się przykład problemów komunikacyjnych z
Operatorem w postaci braku odpowiedzi na wysyłane maile.
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OPINIE O REGIONALNEJ SIECI BMK
Większość beneficjentów jest przekonana o istnieniu regionalnej sieci BMK i korzysta z jej
wsparcia, możliwości wymiany i nawiązywania nowych kontaktów oraz współpracy. Obrazuje to
jedna z wypowiedzi: Bez dwóch zdań jest to mocna grupa wsparcia, też psychologicznego, bo oni
z dużą życzliwością podchodzili do tego co ja robię i byli zainteresowani. Nie jest tak, że kończy
się projekt i do widzenia, ale dalej chwalimy się tym (W 4).
Niektórzy jednak przyznawali, porównując obecny program do wcześniejszego programu EKDUS,
że jest jeszcze wiele do zrobienia jeśli chodzi o budowanie i funkcjonowanie regionalnej
sieci w ramach programu BMK: Muszę powiedzieć, że w regionie zachodniopomorskim, w mojej
opinii nie ma tego, jak to było w EKDUS-e. Wtedy miałam wrażenie, że ta sieć była jakby bardziej
zżyta i większa przede wszystkim. Być może jest tak dlatego, że mniej osób dołączyło teraz do
BMK w zachodniopomorskim niż było wcześniej. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Jeżeli
tutaj będzie fajna kontynuacja i dobry kontakt i dużo tych warsztatów się będzie odbywało i będzie
coraz więcej osób i animatorów i edukatorów zapraszanych na te warsztaty to ta sieć znowu się
rozrośnie. Ale na razie ja nie odczuwam, żeby ta sieć była duża i jakoś prężnie działała (W 1).
Wydaje mi się, że istnieje (regionalna sieć BMK). Jeśli chodzi o funkcjonowanie to już inna sprawa,
ale wydaje mi się, że jeszcze istnieje (W 3). Tak, myślę, że zaczyna się to już kształtować. U nas
akurat jest dość ciężko, ale przez to, że ja brałam udział w tym projekcie, poznałam kilku ludzi, z
którymi można współpracować i to sieć się naprawdę tworzy i ta wymiana między tymi ośrodkami
myślę, że będzie fajną sprawą (W 2).
Większość respondentów czuje się członkiem sieci, przy czym część z nich uważa, że jest to
w pewnym stopniu kontynuacja kontaktów podjętych w ramach programu EKDUS.
Uczestnicy sieci BMK ogólnie orientują też się kto do niej przynależy. Podają przykłady
zarówno instytucji, jak i konkretnych osób, również tych, które znają właśnie ze spotkań i
warsztatów: Kojarzę te osoby, które były na warsztatach i kojarzę te osoby, które się udzielają na
grupie facebookowej. Zresztą część osób to są osoby z Ekdusa, my nie jesteśmy jedyni, którzy
przeszli. To jakoś tak naturalnie przeszło, ze jeden projekt się zakończył i zaczął się drugi. Nas jest
spora część osób, która tak przeszła, mamy ze sobą kontakt. Przez facebooka my widzimy co kto
robił, jakie inicjatywy, widzimy jak im się udało zakończyć. Widzimy przede wszystkim jakie ludzie
działania podejmowali – inni animatorzy czy edukatorzy (W 1). Urząd Marszałkowski, Kuratorium
Oświaty w Szczecinie, Darłowo jako ośrodek kultury, ale też lokalni nauczyciele, Mirosławiec jako
dom kultury, ale również lokalni animatorzy, Goleniów jako dom kultury, ale również lokalni
animatorzy, Maszewo jako Teatr Krzyk, społeczna szkoła na osiedlu Słonecznym w Szczecinie,
Teatr Kana, Stowarzyszenie Aktywny Połczyn, Stowarzyszenie Pałac Siemczyno, Złocieniecki
Ośrodek Kultury, Teatr Katharsis z Koszalina, Sławno – dom kultury. No i w przyszłym roku tych
partnerów będzie jeszcze więcej, bo już deklarują chęć współpracy (W 10).
Na czym zdaniem uczestników polega regionalna sieć BMK? Przede wszystkim daje możliwość
bezpośredniego kontaktu i spotkań z ciekawymi, zaangażowanymi w różnorodne działania
ludźmi. Jest platformą wymiany idei, pomysłów, umiejętności, wiedzy, ale też udzielania
wskazówek, porad i dzielenia się doświadczeniami. To też swego rodzaju baza danych, która
umożliwia realizację potrzeb związanych z wdrażaniem inicjatyw, np. wzajemne polecanie
specjalistów. Jeden z respondentów scharakteryzował sieć w następujący sposób: No mi pozwoliła
poznać bardzo ciekawych, mocno zaangażowanych ludzi i realizujących tak czasami dziwne i
ciekawe zarazem projekty, spotkania, mających pasję niesamowitą w swojej dziedzinie, ale także
pasję, żeby pracować z innymi ludźmi, pokazywać im ciekawe porady; po prostu dzielą się tym.
Współpraca jest też b. fajna, bo przy BMK łączą się sfery kultury i oświaty i to też pozwala nawiązać
nowe kontakty. Ktoś, kto realizuje inicjatywy w jednym regionie ma też możliwość poznania nie
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tylko realizatorów, ale też uczestników. Także może nabyć zupełnie inne doświadczenie niż to,
które ma ze swojego regionu. Uważam, że to sieciowanie, które się pojawiło ma chyba największą
wartość (W 9).
Mimo wspólnego celu, każdy członek sieci działa w różnych obszarach, tworzy różnorodne
działania, realizuje różne warsztaty, a sieć pomaga im w orientacji co i gdzie się dzieje, kto i w jaki
sposób realizuje przedsięwzięcia. Część zwraca uwagę, że sieć daje im wsparcie, że jest wręcz
rodzajem superwizji. Możliwość dzielenia się doświadczeniami wzmacnia i daje motywację do
dalszych działań. Poniższe odpowiedzi odzwierciedlają te opinie: Nie tylko wsparcie finansowe,
czy relacyjno-psychologiczne, które się w międzyczasie nawiązało to szeroko rozumiane wsparcie
(W 4). To jest taka powiedziałabym grupa wsparcia, bo działamy w różnych miejscach i każdy z
nas tak naprawdę robi coś innego, a gdzieś tam ten cel mamy wspólny i my świetnie się
uzupełniamy, korzystamy ze swoich umiejętności nawzajem, zapraszamy się na różnego rodzaju
działania. Łączymy też (…) nasze dzieci – bardzo się polubiły. I one wręcz pragną wzajemnego
kontaktu. Też polecamy się nawzajem (W 5). Dzięki tej sieci w innych dziedzinach zaczynamy
współpracować. Wykorzystujemy wiedzę, kontakty. To urozmaica nas, ale też wzmacnia. Sieć daje
też takie poczucie… to jest pewien rodzaj superwizji dla animatorów. Można powiedzieć też, że
animatorzy kultury narażeni są na takie mocne wypalenie, ale te spotkania bardzo budują i nie
zostawiają człowieka samego, także jest to bardzo pomocne w tych naszych działaniach
codziennych (W 9).
W ramach sieci docenia się również możliwość nawiązania współpracy między sektorami
kultury i oświaty oraz fakt, że wspólnie łatwiej jest finansować działania. Można np. dzielić się
kosztami z wkładu własnego instytucji.
Jeśli chodzi o oczekiwania wobec regionalnej sieci BMK, to wskazano przede wszystkim na pracę
i pomoc w następujących obszarach:
- promocji samego programu BMK, co pomogłoby włączyć do niego nowe osoby (wskazywano
na braki kadrowe w niektórych rejonach województwa): Na pewno chciałabym, żeby bardziej
pomogli mi w promocji programu i w tym, żeby włączać do programu nowych ludzi. Bo trochę stało
się tak, że ci, którzy wcześniej byli w projekcie, oni cały czas są, natomiast chciałabym, żeby dużo
więcej nowych ludzi się pojawiało, czyli nowych nauczycieli i animatorów (W 10).
- realizacji inicjatyw i projektów,
- utrzymywaniu stałego kontaktu między członkami sieci, również w czasie, kiedy nie są
realizowane inicjatywy,
- rozszerzania samej sieci o nowych członków i rozszerzania strefy jej wpływów – dotarcie
do miejsc, w których nie realizowano do tej pory żadnych inicjatyw, a w których istnieje taka
potrzeba: Jest wiele miejsc, w których można byłoby popracować. Brak jest kadry, bo tu jest kilka
osób, które pracują z dzieciakami, ale mamy też pewne zakresy, a wiadomo, że czym więcej ludzi
w sieci, tym większe ludzie mają zainteresowania, większą mają wiedzę w innych tematach (W 2).
Najlepiej było by, aby można było mieć kontakt z innymi animatorami, nie tylko tutaj z naszego
najbliższego regionu, Goleniów i okolice, ale i dalej, czyli z całego zachodniopomorskiego, jak to
miało miejsce w poprzednim projekcie. W wymianie kontaktów, w wymianie doświadczeń, w
wymianie pomysłów. Czyli np. jeżeli mamy grupę facebookową, to żeby na tej grupie była taka
stała naprawdę wymiana różnego rodzaju idei, pomysłów, wzajemnej motywacji i takiego
wychodzenia do siebie nawzajem, żeby to nie było tylko oparte na zasadzie: ogłaszamy, że są
warsztaty, przyjeżdżamy na warsztaty, a po warsztatach jest cisza. Tylko np., żeby w międzyczasie
coś się działo, np. dzielenie się własnymi doświadczeniami, własnymi projektami (W 1).
Beneficjenci w większości przypadków znają realizatorów projektów z ubiegłych lat. Widzą też
potrzebę rozszerzania sieci i włączania do niej nowych osób, organizacji i instytucji. Nowe
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osoby mogą zadziałać ożywczo na sieć, przynieść nowe pomysły. Zagęszczanie i ciągłe zaplatanie
sieci wpłynie też, zdaniem jej obecnych członków na efektywność działań oraz tym samym na
wymierność i skuteczność całego programu BMK. Podkreślano, że ważne jest, aby dotychczasowi
członkowie sieci pełnili funkcję ambasadorów programu poprzez opowiadanie o swoich
inicjatywach i bezpośrednich doświadczeniach, co pomogłoby zachęcić inne osoby do udziału: Im
nas więcej, tym ciekawiej. Trzeba opowiadać. Opowieść świadka naocznego jest najbardziej
wiarygodna. To najlepiej działa. Ja zawsze opowiadam w samych superlatywach o programie i też
udało mi się parę osób zachęcić. Warto też rozmawiać z władzami, którzy jakiś tam wpływ mają na
popularność niektórych programów (W 5). Uznano, że warto też nawiązywać współpracę z
władzami lokalnymi, które mogłyby w różnych obszarach wspomóc realizację inicjatyw.
Na pytanie kto powinien dbać o regionalną sieć BMK respondenci z jednej strony
wskazywali na Operatora, ale z drugiej pojawiały się opinie, że dbać powinni również
wszyscy, którzy biorą w niej udział. Zwracano uwagę na to, że Operator ma do zrealizowania
konkretne zadania związane z organizacją i finansowaniem działań i nie ma bezpośredniego
wpływu na to jak ludzie będą ze sobą współpracować, bo współpraca musi wychodzić od ludzi,
którzy się lubią nawzajem, potrafią się ze sobą komunikować, współpracować, mają zbliżone
zainteresowania, idee. Jeden z respondentów ujął to tak: No operator jest operatorem. On musi
prowadzić wszystkie rzeczy, które muszą być przeprowadzone. Te wszystkie formalności
finansowe, organizacyjne itd. natomiast sieć sama w sobie się tworzy, kiedy ludzie się lubią,
szanują, kiedy współpracują. Operator może cuda robić, ale jeśli ludzie w trakcie warsztatów nie
polubią się lub nie zainteresują nawzajem, to na pewno nic dobrego z tego nie powstanie (W 9).
Pojawiła się też sugestia, żeby wybrać niezależną osobę na koordynatora sieci, aby uniknąć
konfliktów i nie doprowadzać do sprzeczności interesów: Należałoby chyba wybrać nie osobę,
która reprezentuje jakieś miasto, tylko osobę, która byłaby niezależna, samodzielnie myśląca, taka
ponad to wszystko. A nie taka, która podgrywałaby wszystko pod własne miasteczko (W 3).
W większości respondenci twierdzili, że partnerstwa warto tworzyć ze wszystkimi, którzy są
chętni do współpracy i działania. W tej kwestii wymagana jest otwartość, nie można narzucać
ograniczeń. Szczególnie jeśli brak jest partnerów do współpracy w najbliższym środowisku
lokalnym. Oczywiście ważne jest również branie pod uwagę planów, które chce się zrealizować i
celów, które chce się osiągnąć. Wskazywano też na instytucje i konkretne osoby, z którymi do tej
pory współpraca dobrze się układała (lokalne ośrodki kultury, stowarzyszenia wolontariacie, teatry).
Ogólnie cenione są partnerstwa z osobami otwartymi i zaangażowanymi. Wskazywano też na
potrzebę współpracy z lokalnymi władzami i urzędnikami, podkreślając, że ta współpraca
nie zawsze jest łatwa: Trudno jest na pewno z urzędnikami, a myślę, że z innymi sektorami
jesteśmy w stanie współpracować ze wszystkim. My chcielibyśmy współpracować w ogóle ze
wszystkimi, no ale różnie to bywa. Zapraszamy do współpracy urzędników też, no ale to tak zależy
jak to wygląda. No może z takimi stowarzyszeniami kulturalnymi jest łatwiej, bo ludzie są bardziej
otwarci na to wszystko. Jeśli chodzi o urzędników, no to oni mają o tyle trudniej, że to nie są ludzie,
którzy współpracują z jakąś wielką ochotą, bo oni to mają tak naprawdę nakazane. My robimy to
jakoś tak troszeczkę inaczej, w dużej części jako wolontariusze, więc jest nam po prostu łatwiej (W
2).
OPINIE NA TEMAT WSPÓŁPRACY SEKTORA KULTURY I OŚWIATY
Na pytanie, czy współpraca między sektorem kultury i sektorem oświaty jest łatwa czy trudna,
odpowiedzi rozłożyły się mniej więcej po równo po każdej ze stron. Ci, którzy współpracę uznają
za łatwą, albo w miarę łatwą, często mają doświadczenie pracy w obu sektorach, dlatego znają
zarówno możliwości, jak i bariery każdego z nich. Niektórzy zwracają uwagę, że tak naprawdę
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edukatorzy i animatorzy w ramach programu mają wspólnych odbiorców, dlatego współpraca ta
jest w wielu przypadkach nieuniknionym procesem. Przykładem mogą być następujące
wypowiedzi: Łatwa, bo według mnie to jest naturalne, żeby te dwa sektory ze sobą
współpracowały. Wynika to przede wszystkim z tego, że grupa odbiorców jest wspólna. Więc
według mnie, a ja pracuję trochę jako edukator, trochę jako animator i nie widzę tutaj żadnych
przeszkód, żeby działać, ani powodu, żeby to rozdzielać (W 1). Dla mnie jest łatwa. Mam wielu
znajomych, z wykształcenia jestem nauczycielem i na ten moment jestem animatorem kultury.
Zawsze porozumiewam się bez problemów. Wiadomo są sytuacje, które wymagają większego
zaangażowania bądź też większej cierpliwości z racji przyzwyczajeń, warunków lokalowych (W 9).
Zdaniem niektórych respondentów trudniej jest włączyć w działania nauczycieli starszych klas
z powodu przeładowania programu nauczania, który trzeba zrealizować: Tu już jest konflikt
wyjść i realizacji programu szkolnego. Nauczyciele wtedy mniej chętnie wychodzą i nastawieni są
głównie na realizację programu (W 7).
Ci, którzy uznali współpracę między sektorami kultury i oświaty za trudną, wskazywali przede
wszystkim na fakt, że nauczyciele nie są zbyt chętni, aby realizować inicjatywy, a
przynajmniej, że za mało jest takich, którzy są otwarci na działania pozaszkolne. Problemem,
na który zwrócono uwagę jest kwestia motywacji dla pracy w projektach pozaszkolnych oraz to,
na ile taka aktywność będzie przydatna w ocenie pracy w szkole przez dyrekcję:
Bo jeżeli oni realizują projekty w szkole i mają z tego nadgodziny, czy dodatkowe punkty, to myślę,
że mają większą motywację niż uczestniczenie w projektach dla samych siebie (W 10).
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nauczyciele to jest dosyć specyficzna grupa odbiorców. I
że ciężko jest przedrzeć się przez ich takie nabyte różne bariery i to jest problem. Więc jakby
najlepszym pomysłem jest docieranie do tych nauczycieli, którzy faktycznie są otwarci na nowe
inicjatywy. (…) trzeba robić wszystko, żeby tych nauczycieli włączać. No i muszą mieć z tego jakieś
korzyści niestety (W 10).
Trudności pojawiają się również w kwestiach formalnych – nauczyciele mają zdecydowanie
więcej ograniczeń na tym polu. Czasem problemem staje się wzajemne zgranie terminów, gdyż
zupełnie inaczej praca jest zorganizowana w oświacie, a inaczej w obszarze kultury. Z kolei w
kontekście trudności przedstawiciele kultury postrzegani są jako specyficzne osobowości,
indywidualiści, którzy mogą kierować się zbytnio emocjami w swoim działaniu i których zachowanie
nie zawsze jest przewidywalne, co może utrudniać współpracę:
Ludzie kultury to olbrzymie indywidualności i na to trzeba zwracać uwagę i bardzo często są to
ludzie trudni. (…) Oni są bardzo intensywni emocjonalnie. To porozumienie jest trudne. Mam
wrażenie, że artyści woleliby działać niż tworzyć zaplecze dla działań (W 4).
Na ten moment i po tych inicjatywach wydaje mi się, że wiem na co zwracać uwagę przy współpracy
z sektorem kultury, ale myślę, że partner z instytucji kultury jest tak bogatą osobowością, więc nie
wiem czego mogłabym się spodziewać (W 5).
Jednak, jak twierdzi jedna z respondentek taka współpraca, mimo trudności i różnic jest
potrzebna, bo można poznać nowe, inne punkty widzenia. Może to wzbogacić wzajemne
doświadczenia: Jest dość trudna, dlatego że kultura i oświata to są jakby dwa różne światy. Czysto
teoretycznie są bardzo podobne, ale rządzą się też trochę innymi prawami. Jeśli chodzi o oświatę
to są pewne sytuacje, których oni nie mogą przeskoczyć. Są też jakieś takie zaszłości z
poprzednich lat i to jest jakby wbite w ich plany działania. Kultura jest jakby trochę luźniejsza i
trochę łatwiej jest nam pracować. Ale myślę, że to, że razem prowadzimy zajęcia i bierzemy w nich
udział to bardzo dużo nas uczy, tego jak pracujemy. I myślę, że w tym momencie jesteśmy w stanie
pracować ze sobą wspólnie, bo każdy z nas ma inne pomysły, każdy z nas inaczej pracuje i każdy
z nas może coś uchwycić od innych (W 2).
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Na pytanie na co warto zwracać uwagę we współpracy między sektorami kultury i oświaty,
rozmówcy stwierdzali, że taka współpraca wymaga przede wszystkim wyrozumiałości i
wzajemnej elastyczności w dostosowywaniu potrzeb i możliwości obu stron. Jeden z nich
ujął to następująco: Trzeba mieć wobec siebie dużo wyrozumiałości, dlatego że działamy dość
podobnie, aczkolwiek są pewne różnice, więc musimy być elastyczni żeby móc dojść do
porozumienia. Wiadomo, że praca przy projektach to nie jest praca na godziny. To jest praca, która
wiąże się z działaniem i ten proces musi trwać od początku do końca. Mam wrażenie, że w oświacie
jest mocne ukierunkowanie na ocenę, natomiast w kulturze łatwiej jest przeprowadzić ten proces.
Jeżeli tu uda się porozumieć tym osobom, to wychodzi – jedni muszą trochę odpuścić swoje oceny,
a drudzy muszą się bardziej konkretnie odnieść do inicjatywy. Wtedy to działa z mojego
doświadczenia (W 9).
Zwracano też uwagę na fakt, że animatorzy są bardziej otwarci i mają większą
dyspozycyjność czasową i w związku z tym większe możliwości zorganizowania zajęć po
południu, czy w weekendy. W szkole jest to zdecydowanie trudniejsze do zrealizowania. Dlatego
też trzeba brać pod uwagę plany, harmonogramy szkolne edukatorów oraz fakt, że muszą
wykazywać wszelkiego rodzaju działalność przed dyrekcją szkoły. Z każdej działalności muszą się
rozliczać. Potrzeba zatem w wielu przypadkach zgody dyrekcji na działania, co może stanowić
barierę.
Zwracano też uwagę na obecną kondycję i trudną sytuację całego sektora edukacji: Myślę, że
należy wiedzieć z jakimi nauczyciele i oświata stykają się problemami, kadrowymi i … teraz mamy
taką sytuację w Polsce jaką mamy, wiemy z czym nauczyciele muszą walczyć i myślę, że ta wiedza
pomoże na pewno we współpracy (W 2). Ponadto podniesiono też kwestie wynagrodzenia, które
wpływa na motywowanie nauczycieli, ale też pozwala się utrzymać artystom, którzy często nie
mają stałego zatrudnienia: Ważna jest też kwestia wynagrodzenia, bo idea ideą, oświata pracuje
na etat, natomiast taki artysta, który przychodzi nam z pomocą, utrzymuje się z tego, co mu się
uda zrobić, często jest freelancerem. To też trzeba mieć na uwadze (W 5.)
Dla owocnej współpracy ważne są zdaniem rozmówców bezpośrednie kontakty i możliwość
nawiązania bliższych relacji z osobą, z którą chce się współpracować. Istotne są zatem nie tylko
ogólna wiedza na temat poszczególnych sektorów, ale też wiedza personalna o osobie, z którą
będzie się pracować: jaki rodzaj sztuki uprawia, jakie ma dokonania, jaka jest metoda, forma pracy,
styl, w czym się lubuje (W 3). Ważne jest, aby się wzajemnie poznać, bo wtedy jest też szansa, że
ta osoba przyciągnie znajomych nauczycieli i pozostałe osoby z tej szkoły.
Warto zatem wiedzieć o wzajemnych ograniczeniach i problemach oraz o możliwościach, o
tym co druga strona może wnieść do działania, do inicjatywy, ile czasu może rozdysponować, jakie
posiada środki, jakie zasoby, jakimi dodatkowymi umiejętnościami dysponuje.

II. Wywiady TDI z realizatorami projektu.
REALIZACJA PROJEKTU
Większość osób realizujących projekt była uczestnikiem szkoleń u Operatora i przyznała, że
szkolenia te, choć w różnym stopniu, przygotowały ich do realizacji inicjatywy. Jednych
zainspirował temat szkoleń, innych wykorzystane metody, jeszcze inni twierdzili, że na szkoleniach
dowiedzieli się jak postępować z bezpośrednimi uczestnikami projektów. Niektórzy powoływali się
również na doświadczenia z poprzednich lat. Opinie respondentów obrazują poniższe wypowiedzi:
Wykorzystałam metody, których nauczyłam się na szkoleniu do projektu. Po prostu zainspirowały
mnie w jakiś sposób. Nawet przeniosłam je 1:1 (W 8). Ja bardzo dużo skorzystałem na tym.
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Posiadłem dużo umiejętności, szczególnie w pracy z grupą, w komunikacji, zmieniło moje
podejście do innych osób (W 9). Wykorzystałam z jednego szkolenia ten motyw pracy z obrazem.
Natomiast samo szkolenie, na który ja byłam to w samym projekcie niekoniecznie to wykorzystałam
(W 5).
Pomysły na projekty miały różne źródła, ale na podstawie wypowiedzi respondentów można
wskazać trzy główne:
a) Poznanie i obserwacja środowiska i jego potrzeb, potrzeba zmiany rzeczywistości:
Po prostu miałam okazję poznać to środowisko przebywając tam, widziałam, że jest tam taka
potrzeba, żeby młodzież zintegrować. Słyszałam z ust młodych ludzi, że panuje tam złość i niechęci
(W 10)
Stąd, że od pewnego czasu widzieliśmy potrzebę pewnej zmiany. Zauważyliśmy jak młodzi ludzie
funkcjonują, jak pewne rzeczy się po prostu nie układają i że zajęcia szkolne nie są w stanie tego
naprawić i pokazać innej możliwości rozwoju. Stąd uznaliśmy, że warto byłoby przystąpić do
projektu, zdobyć jakieś środki i pokazać uczestnikom jak można wypełnić wolny czas, ale też jak
rozwijać swoje zainteresowania, jak szukać nowych dróg, szukać swoich talentów, rozszerzania
moich możliwości (W 9).
To był pomysł trochę z obserwacji i z rozmów z dzieciakami (W 5).
b) Uczestnictwo w warsztatach (głównie z Markiem Kościółkiem z Teatru Krzyk i Weroniką
Fibich z Teatru Kana)
c) Kontynuacja działań podejmowanych wcześniej:
To było rozwinięcie tematu, w którym działam i na warsztatach udało się poznać osoby związane
z radą osiedla i z oświatą. Zaczęliśmy rozmawiać, ja nadałam główną treść czym chciałabym się
zająć a oni dodali pozostałe elementy. Chodziło o to, żeby zadziałać w małej społeczności i bardzo
mocno zaangażować szkoły (W 7). Ja robiłam akurat projekt na osiedlu i to jest osiedle, gdzie ja
jestem radną i ja już tam robiłam kiedyś projekt dotyczący innego obszaru trochę, ale chciałam
jeszcze bardziej tę społeczność lokalną zaktywizować. Także to była taka kontynuacja działania
podjętego wcześniej (W 8).
Jeśli chodzi o realizację wstępnych założeń to praktycznie w każdym przypadku przyznano, że
pojawiły się pewne nieprzewidziane okoliczności, które sprawiły, że pewne kwestie trzeba było
czasem zmodyfikować. Nie przeszkodziły one jednak w doprowadzeniu projektów do końca.
Problemem były między innymi
- kwestie finansowania projektu (np. przydzielono mniej środków niż wnioskowano): Niestety nie
udało mi się dostać takiej puli jaką potrzebowałam na realizację projektu (W 4),
- błędne oszacowanie liczby osób uczestniczących (np. w jednym przypadku organizatorów
zaskoczyła większa liczba osób niż się spodziewano): Trochę nas zaskoczyła ilość osób, które
przyszły – więcej osób przyszło niż się spodziewaliśmy (…) Dzieciaków na pewno mieliśmy
powyżej 25, bo zabrakło pączków (W 8),
- nieprzychylne nastawienie opiekunów dzieci biorących udział w projekcie: Nigdy nie ma
tak, że wszystko się sprawdzi i że za każdym razem zrealizujemy w pełni nasze założenia. Często
jest taka sytuacja, że te dzieci są w różnych rodzinach i to, co my mówimy może być nie do
przyjęcia dla rodziny, stąd mogą się pojawiać takie dwuznaczności (W 9),
- wiek uczestników (np. zbyt młody wiek uniemożliwiał zrozumienie pewnych problemów lub wiek
maturalny wykluczył z uczestnictwa w warsztatach ze względu na brak czasu),
- trudna współpraca z partnerem,
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- forma prowadzenia zajęć: Nie sprawdziło się to, że terapeutka, która prowadziła zajęcia, na
pewno zrobiła to dobrze, natomiast w opinii młodych ludzi bywało nudno, więc niekoniecznie cała
oferta jaką przedstawiła im terapeutka spełniała ich oczekiwania (W 10).
Jednak były też przypadki, w których zaskoczeniem dla realizatorów był fakt, że wszystko poszło
zgodnie z planem: Myślę, że nie. Nawet byłyśmy zaskoczone. (…) Z dojazdami też nie było
trudności. I wszystkim się podobało (W 6). Chyba udało się zrealizować wszystko, co zostało
założone. Nawet dowiedziałam się o bardzo fajnych metodach ewaluacji projektu i z nich
skorzystałam. Bardzo często używam teraz tego do zakańczania różnych wydarzeń (W 7).
Na pytanie o wiedzę, dlaczego akurat dany projekt został wybrany do realizacji, większość
twierdziła, że może się tego tylko domyślać ponieważ nie dostali zwrotnych informacji, poza tą
o ilości zdobytych punktów za wniosek: Ja nie wiem, co komisję przekonało, bo wiedziałam tylko
ile mam punktów, a nie dostałam zwrotnych informacji. Domyślam się, że chyba to, że budowanie
w młodych ludziach takich kompetencji kreatywności bazując na ich indywidualnych
umiejętnościach (W 3). Raczej się domyślam. Pojawił się w tym projekcie na pewno proces, że do
czegoś dążymy. No i też kompetencje społeczne, których dzieci uczymy zostały na pewno
podniesione (W 5). Do końca to powiem szczerze, że nie wiem. Myślę, że zaproponowana formuła
przez nas była zbieżna z ogólnym założeniem projektu BMK, ale też dajemy się poznać jako
uczestnicy szkoleń i warsztatów. Ci, co mają możliwość oceny naszych wniosków trochę już nas
znają i wiedzą jaki mamy stosunek do tego, co proponuje BMK (W 9).
Zwykle wskazywano na właściwy dobór grup docelowych i realizowane cele programu, dobór
prowadzących warsztaty i dobór osób zarządzających projektem jako wartości, które
przekonały komisję weryfikującą wnioski. Wydaje się też, że ważnym kryterium był teren realizacji,
szczególnie nowe, nie biorące udziału do tej pory obszary województwa. Za przykłady mogą
posłużyć poniższe wypowiedzi:
Może przede wszystkim to, że praktycznie ten projekt miał na celu podnoszenie kompetencji
społecznych młodzieży. Po drugie był to teren, w którym nic wcześniej nie było realizowane, bo
była to po prostu mała wioska popegeerowska, w której nigdy wcześniej nic się nie działo – może
to też przekonało komisję no i też osoby, które prowadziły (W 10).
Przede wszystkim to, że chcemy pracować z młodymi ludźmi. Myślę też, że CZOK otwierał się na
nowe rynki. Mam też doświadczenie jeśli chodzi o stymulację, kreatywność, młodych ludzi (W 4).
On był tak napisany, żeby odpowiadać na potrzeby i na cel tego projektu. Z uwagą dużą na
uczestnika, żeby to nie było jedno spotkanie, żebyśmy mogli spotkać się cyklicznie, żeby
kontynuować temat i żeby go rozwijać (W 7).
UCZESTNICY PROJEKTU
We wszystkich projektach głównymi bezpośrednimi uczestnikami były dzieci lub młodzież.
Ale też prawie we wszystkich projektach nie byli to jedyni uczestnicy. Często w działania (aktywne
lub bierne) wciągani byli również inni odbiorcy (rodzice, mieszkańcy lokalnej społeczności,
nauczyciele). Liczba uczestników zależała najczęściej od formy zajęć. Jeśli były to warsztaty to
uczestników było mniej (zwykle około 10-15 osób). Czasem ta liczba zmieniała się zanim
ukonstytuowała się stała grupa. Natomiast jeśli działania miały charakter otwarty lub były to pokazy
(spektakle, wystawy, spacery) odbiorców było zdecydowanie więcej (nawet powyżej 100 osób).
W realizacji projektu najczęściej pomagali nauczyciele, osoby zaangażowane w realizację
przedsięwzięcia (np. spektaklu), specjaliści do prowadzenia warsztatów, a w jednym przypadku
również lokalne władze, szczególnie pomocne w rozpropagowaniu informacji o działaniu.
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To, co uznawano za najważniejsze dla dzieci i młodzieży oraz innych odbiorców w ramach
inicjatyw zależało w dużym stopniu od specyfiki projektu. Przede wszystkim istotne były
umiejętności społeczne i komunikacyjne, możliwość współpracy w grupie, a nawet w niektórych
przypadkach konieczność rozmowy ze współuczestnikami i wejście z nimi w bliższe relacje:
Chyba to, że byli zmuszeni, żeby ze sobą rozmawiać (W 10). Chyba sam proces realizacji,
warsztaty, możliwość budowania czegoś wspólnie (W 3)
Jeśli był to np. występ na scenie, to na pewno dawał możliwość podwyższenia wiary w siebie i we
własne możliwości, walki z tremą. Niektóre projekty przyczyniały się z kolei do wzrostu
świadomości na temat wybranych zagrożeń i problemów: Z naszej strony to ta świadomość tego,
że można kogoś skrzywdzić i świadomość swojego wizerunku i że wrzucenie zdjęcia w Internet ma
jakąś dalszą historię (W 6).
To, co zostało uznane za najważniejsze dla uczestników przez realizatorów, w niektórych
przypadkach zostało jednocześnie wskazane jako największe wyzwanie. Wymieniano tu między
innymi: bliższy kontakt z drugą osobą, wzajemną integrację, pokonywanie stresu, obaw i lęków
oraz własnych słabości: Chyba początek był najtrudniejszy, bo młodzież kiedy przyszła na
warsztaty to do końca nie wiedziała czego się spodziewać. Nam zależało, żeby to było skierowane
do klas I liceów, chcieliśmy dać im możliwość integracji i najtrudniej było przekonać ich, że mogą
czuć się bezpiecznie, że mogą się otworzyć. (W 7). Chyba pokonanie stresu związanego z byciem
na scenie i funkcjonowanie w stresie i śpiew, szczególnie dla osób, które nigdy wcześniej nie
śpiewały (W 4). To były 2 klasy i tam różne nienawiści były między nimi i np. oni się w ogóle nie
dotykali. Były takie osoby, które uważały, że dotknięcie kogoś drugiej klasy jest obrzydliwe, więc
byli tak bardzo daleko od siebie. Jednak zajęcia teatralne sprawiły, że musieli się zacząć dotykać,
czyli podać sobie dłoń, coś razem wspólnie zrobić, więc dużo też takich barier było przełamanych
(…) Nawet prowadzący byli zaskoczeni, że chłopcy nie chcieli podać ręki dziewczynom. No były
takie różne granice między nimi (W 10).
\W jednym przypadku zwrócono uwagę na negatywny wpływ na uczestników złej atmosfery między
realizatorami-partnerami w trakcie projektu.
Były też przypadki, że nie potrafiono określić, żeby coś dla uczestników stanowiło szczególne
wyzwanie: Nie wiem. Jak już spreje dostali w rękę to nie było problemu żadnego (W 8). Trudno
powiedzieć, żeby to było wyzwanie. Raczej było to dla nich naturalne (W 6).
Podstawowe umiejętności, jakie uczestnicy mogli poćwiczyć biorąc udział w projekcie to w
większości kompetencje społeczne: wzajemna komunikacja, umiejętność słuchania drugiej
osoby, integracji, obserwacji otoczenia, wrażliwości na drugiego człowieka.
Z drugiej strony dzieci mogły też uzyskać większy wgląd w siebie, we własne możliwości. Udział
w projekcie dodawał im odwagi, otwartości, podwyższał ich wiarę w siebie i uczył
samoakceptacji. Ważnym aspektem było też odkrywanie w dzieciach potencjałów, które
posiadają, a które nie zawsze są przez nich uświadamiane: Czyli np. jeśli jakaś dziewczynka była
bardzo gruba, to czuła się niechciana i nielubiana, to ona (prowadząca warsztaty) szukała w niej
jakiegoś potencjału. Jeżeli była dziewczynka, która wszystkich biła i była taka dominująca, to
została nazwana liderką i było pokazane jak może naturalnie tą zdolność rządzenia grupą przekuć
w coś mądrzejszego niż agresja. Także w ogóle niesamowite rzeczy tam się działy. (…) I też
integracja była im potrzebna (W 10).
Istotnymi umiejętnościami, które rozwijało uczestnictwo w projektach były również: kreatywność,
improwizacja, pracowitość, wrażliwość na piękno, spostrzegawczość.
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KONTYNUACJA I ROZWÓJ PROJEKTÓW
Ci z rozmówców, którzy chcieliby w przyszłości zmienić coś w projekcie przede wszystkim
wydłużyliby czas na realizację, bo w niektórych przypadkach pośpiech powoduje, że nie
wszystko zostaje przepracowane z należytą uwagą i starannością. Dotyczy to szczególnie
projektów opartych na budowaniu relacji i więzi ze współuczestnikami:
Niektóre projekty wymagają dłuższego terminu. Było za mało czasu. To powoduje, że trochę
spłycamy te nasze działania a nie o to chodzi. Mi zależy na tym, żeby ten proces trwał na tyle, na
ile powinien trwać, żebyśmy go sztucznie nie przyspieszali, bądź wydłużali. W tym roku BMK dosyć
późno zaczęła działać z różnych powodów, stąd pojawiły się takie nie do końca dobre dla realizacji
projektu rzeczy (W 9). Wydłużyłabym czas na niektóre działania, bo było go za mało. (W 5).
Dlatego też część realizatorów projektów widzi potrzebę kontynuacji działań z grupą, z którą już
zaczęli pracę, aby pogłębiać założone efekty i rozwój uczestników. Zwracano również uwagę na
możliwość zaprezentowania tych efektów lub implementowania sprawdzonych działań w innych
miejscowościach dzięki kontaktom sieciowym: (…) z racji tego, że spotykamy się wszyscy na
szkoleniach i że się poznajemy, to nie ukrywam, że też rozmawiamy o tym, co w danej
miejscowości było realizowane i inspirujemy się nawzajem. Jeżeli ten projekt w jednej miejscowości
wyszedł super, to mówimy o nim głośno i inni mogą się inspirować. Dlatego myślę, że te najlepsze
projekty będą na pewno powielane w innych miastach (W 10). Myślę, że można to kopiować i
wdrażać. Nie był to projekt przypisany do miejsca (W 5). Jak najbardziej jest to do przeniesienia i
kontynuowania. Badać można w przestrzeni miasta różne rzeczy. My akurat szukaliśmy dzieł
sztuki, tworzyliśmy własne, ale można szukać różnych rzeczy (W 7).
Natomiast w przypadku nieudanej współpracy między partnerami mówiono o zniechęceniu
programem i uzależniano dalszą pracę od zmiany współprowadzącego. Niektórzy wyrażają też
obawy związane z kontynuacją i rozszerzaniem działań, szczególnie jeśli chodzi o nauczycieli
uwikłanych w problemy systemowe:
Byłoby fajnie, ale nie wiem, czy nas nie jest za mało. Wiem, że np. po strajku szkolnym
nauczycielom się nie chce, że oni czują się tacy zmarnowani. Ja też jestem nauczycielem, też
pracuję w szkole i wiem że sama chciałabym wyjść w ogóle ze szkoły i już robić coś poza szkołą,
do szkoły nie mam już serca. Na pewno zawsze będą nauczyciele zapaleńcy, którzy będą chcieli
coś robić, bo tacy są zawsze. (…) Więc na pewno chętni się znajdą, ale ja wiem jak po strajku
wygląda środowisko szkolne i wiem ile jest po reformie problemów takich administracyjnopapierowych, ile się tworzy niepotrzebnej administracyjnej pracy, ile się przerzuca na nauczycieli i
wiem, że oni są tym zmęczeni (W 8).
Ogólnie większość realizatorów chciałaby kontynuować i rozwijać swoje projekty, szczególnie
dlatego, że ich zdaniem przyniosły one zamierzone efekty. Za przykład mogą posłużyć
następujące wypowiedzi:
To jest projekt, który był realizowany dla klasy VII i VIII. Wiadomo, że klasa VIII teraz odejdzie.
Natomiast pani dyrektor już prosiła, czy można powtórzyć projekt dla klasy VI, bo sama zauważyła
tam podobne problemy (W 10).
Dzieci pamiętają też poprzednie projekty, które były realizowane odnoszą się do nich (W 9).
Po akcjach wcześniejszych i tej BMK-owskiej to wiem, ze są ludzie zainteresowani i że chcieliby,
żeby coś tu się działo (W 8).
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III. Ankiety wypełniane przez uczestników warsztatów. Analiza wyników PAPI
Zdecydowana
większość
respondentów
biorąca udział w badaniu ankietowym to
kobiety - 75,6%.

PŁEĆ BADANYCH

W odpowiedzi na pytanie o sektor, do którego
najbliżej jest badanym, najczęściej pojawiały się
wskazania na sektor oświaty (45,1%), sektor
kultury (5,4%), w dalszej kolejności - niezależni
aktywiści oraz sektor pozarządowy (14,8%).
14,8% respondentów nie utożsamia się z żadną
z ww. kategorii. W nowej edycji programu
widoczny jest zatem znaczący udział
nauczycieli.

Mężczyzna
24,4%

Kobieta
75,6%

Miejsce edukacji lub animacji w kulturze w
działalności badanych
To dodatkowy, uzupełniający
rodzaj działalności
To jeden z kilku ważnych
rodzajów mojej działalności
To incydentalny rodzaj
działalności
To główny rodzaj mojej
działalności
To nieistotny dla mnie rodzaj
działalności

34,4%
21,9%
17,2%
12,5%
1,6%

Uczestnicy projektu rekrutują się prawie
wyłącznie spośród osób, które już posiadają
doświadczenie w edukacji lub animacji w
kulturze. Dla 34,4% osób edukacja kulturowa
lub animacja kultury jest ich dodatkowym,
uzupełniającym
rodzajem
działalności,
natomiast 12,5% respondentów określa ten
obszar jako główny.

Zebrane wyniki wskazują, że udaje się poszerzać liczbę nowych uczestników programu w
województwie. Większość badanych (75,6%) nie brała udziału w poprzedniej edycji programu
BMK (2016-2018). Spośród biorących udział w poprzedniej edycji programu BMK największy
udział mieli przedstawiciele sektora pozarządowego. Odsetki „nowicjuszy” wśród przedstawicieli
sektora oświaty i kultury były zbliżone (odpowiednio 16,3% oraz 12,1%).
Czy brał/a Pan/i udział w poprzedniej edycji programu BMK (2016-2018)?

Do którego sektora jest Panu/i
najbliżej w ramach współpracy
BMK?

Sektor kultury
Sektor oświaty
Sektor pozarządowy
Niezależny aktywista
Trudno powiedzieć

Tak
12,1%
16,3%
25,0%
7,7%
10,5%

Nie
87,9%
83,7%
75,0%
92,3%
89,5%

Źródło: opracowanie własne

Krótki czas realizacji pierwszego roku projektu spowodował, że uczestnicy oferty
warsztatowej i szkoleniowej nie byli przekonani w sprawie złożenia inicjatywy w roku 2019.
43,8% badanych nie wiedziało (w momencie realizacji badania), czy zgłosi się do konkursu w tym
roku, 32,1% wykluczało taką możliwość, natomiast 24,1% badanych zadeklarowało złożenie
wniosku. Należy pamiętać, że badania były przeprowadzane w różnych momentach czasowych i
stąd część badanych np. biorących udział w pierwszych warsztatach nie była pewna, czy uda
znaleźć się partnera inicjatywy.
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Duże zróżnicowanie odpowiedzi pojawiło się także w odniesieniu do poczucia przynależności do
sieci współpracy w programie BMK w województwie zachodniopomorskim. W momencie realizacji
badania (i pierwszym roku nowej edycji) 32,4% respondentów postrzegało siebie jako członka sieci
BMK (duży udział w tej grupie mieli uczestniczący w projekcie poprzedniej edycji) a 27,2% nie
miało takiego poczucia. Blisko 1/3 badanych (30,9%) nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Poczucie przynależności do sieci BMK w regionie znacząco przekłada się na deklaracje złożenia
projektu inicjatywy. Jedynie 10,8% nie czujących się członkami sieci planuje złożenie projektu w
tegorocznej edycji.
Czy planuje Pan/i złożyć inicjatywę w konkursie w tym roku?

Czy czuje się Pan/i członkiem sieci
współpracy w programie BMK w Pana/i
województwie?

Tak
Nie
Trudno
powiedzieć

Tak

Nie

Nie wiem

41,9%
10,8%
21,4%

16,3%
51,4%
26,2%

41,9%
37,8%
52,4%

Źródło: opracowanie własne

Respondenci byli pytani o korzyści z przynależności do sieci BMK w formule pytania otwartego.
Wachlarz odpowiedzi był bardzo szeroki od konkretnych wskazań korzyści, po ogólne
stwierdzenia. Korzyści, które respondenci wymieniali, odnosiły się głównie do relacji wewnątrz sieci
i ich oddziaływania na własne umiejętności i wiedzę. Wśród wskazań pojawiły się między innymi: doświadczenie, - kontakty, - możliwość szkolenia się oraz uczestnictwa w warsztatach, - wsparcie
przy tworzeniu projektów, - dzielenie się wiedzą i własnymi spostrzeżeniami.

Jakiego wsparcia oczekiwał Pan/i ze strony Operatora – Czaplineckiego Ośrodka Kultury?
%
n
Chciałem/am zdobyć konkretną wiedzę, potrzebowałem konkretnych
14,1
18
informacji
Chciałem/am zdobyć konkretne umiejętności, potrzebowałem
32,0
41
przećwiczyć coś w praktyce
Chciałem/am rozwiązać problemy w mojej instytucji, organizacji,
10,9
14
potrzebowałem/am podejścia kompleksowego
Byłem/am ogólnie zainteresowany/a tym tematem
43,0
55
Razem 100,0%
128
Źródło: opracowanie własne

43% badanych przystępujących do projektu nie miało sprecyzowanych oczekiwań wobec
operatora (dotyczy tych, którzy odpowiedzi na pytanie o rodzaj wsparcia zaznaczyli odpowiedź
„Byłem/am ogólnie zainteresowany/a tym tematem”. Zbliżony odsetek uczestników oczekiwał
zdobycia konkretnych umiejętności lub poszerzenia własnych kompetencji: 32% chciało zdobyć
konkretne umiejętności oraz wykorzystać wiedzę w praktyce, a 14,1% uzyskać konkretną wiedzę.
Najmniej badanych (10,9%) potrzebowało kompleksowego podejścia do tematu lub chciała
rozwiązać problemy w swojej instytucji czy organizacji, z której pochodziła.
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Czy operator udzielił Panu/i wsparcia jakiego Pan/i
oczekiwał/a?
Zdecydowanie nie
Ani tak ani nie

0,8%
3,1%

Raczej tak

28,7%

Zdecydowanie tak

60,5%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Źródło: opracowanie własne

Jeżeli chodzi o formy wsparcia, jakie wybierają uczestnicy programu to zdecydowana większość
wybrała warsztaty 1-dniowe, zaś warsztaty 3-dniowe, spotkania informacyjne, tutoring oraz wizyty
studyjne były wybierane przez uczestników rzadziej. Większość badanych (62,8%) wybiera
pojedyncze szkolenia (o różnorodnej tematyce) z oferty Operatora, kierując się własnymi
zainteresowaniami. 37,2% chce uczestniczyć w cyklach szkoleniowych organizowanych przez
operatora. W tegorocznej edycji ujawnia się zatem większy (niż w poprzednich edycjach)
pragmatyzm uczestników, który chcą brać udział w krótszych spotkaniach, dających się
łatwiej wpasować w istniejący plan obowiązków poza projektem. Spotkania te mają mieć nie
tyle formacyjny charakter, co raczej postać szkolenia, warsztatu konkretnych umiejętności.
W zdecydowanej większości badani mają poczucie, że ich wiedza dotycząca tematu
warsztatów lub spotkania wzrosła (jedynie 2,3% deklaruje, że wiedza nie wzrosła, 3,0% że
wzrosła w małym stopniu). Największy odsetek badanych (45,9%) wskazuje, że ich wiedza wzrosła
w wyniku szkolenia w dużym stopniu.

W jakim stopniu wzrosła Pana/i wiedza w temacie, którego dotyczyło
szkolenie/spotkanie?
Nie wzrosła
Wzrosła w małym stopniu

2,3%
3,0%

Wzrosła w średnim stopniu

23,3%

Wzrosła w dużym stopniu
Wzrosła w bardzo dużym stopniu

45,9%
17,3%

Źródło: opracowanie własne

Nieznacznie niżej, chociaż także wysoko ocenili badania przyrost własnych kompetencji (19,8%
deklaruje, że ich kompetencje wzrosły w bardzo dużym stopniu, 42% - w dużym, 22,1% w średnim,
6,1% w małym stopniu, 2,3% badanych wskazuje że ich kompetencje nie zmieniły się w ogóle).
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W jakim stopniu wzrosły Pana/i kompetencje w temacie, którego
dotyczyło szkolenie/spotkanie?
0%
Nie wzrosły

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2,3%

Wzrosły w małym stopniu

6,1%

Wzrosły w średnim stopniu

22,1%

Wzrosły w dużym stopniu

42,0%

Wzrosły w bardzo dużym stopniu

19,8%

Źródło: opracowanie własne

W pytaniu otwartym „Jakie umiejętności/kompetencje zdobył Pan/i podczas warsztatu/spotkania?”,
padało wiele różnych odpowiedzi, co miało związek z typem warsztatu w jakich uczestniczyli
respondenci. Najczęściej powtarzające odpowiedzi, odnoszące się do zdobytych kompetencji lub
wiedzy to: -emisja głosu, - obycie się ze sceną, - praca z przeponą, - gra aktorska, - ruch sceniczny,
- umiejętność pracowania w grupie, - poszerzenie wiedzy i kontaktów, - prowadzenie szkoleń, różne sposoby komunikacji oraz poszerzanie dotychczasowej wiedzy.

W jaki sposób wykorzystam zdobytą wiedzę lub kompetencje?
Inne
1,2%
Stworzenie projektu
w ramach
regrantingu BMK
13,4%
Stworzenie nowego
działania dla dzieci i
młodzieży
36,0%

Poszukanie patrnera
w mojej
społeczności, by
zaproponować nowe
działanie
17,7%

Poszerzenie oferty
zajęć w mojej
placówce
31,7%

Źródło: opracowanie własne

W odpowiedzi na pytanie o wykorzystanej wiedzy lub kompetencji, badani wskazywali różne
zastosowania.
36%
ma
zamiar
stworzyć
nowe
działania
dla
dzieci
i młodzieży, natomiast 31,7% uczestników oferty warsztatowej lub szkoleniowej chce wykorzystać
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nową wiedzę w celu poszerzeniu oferty zajęć we własnej placówce. Jeśli uwzględnimy, że
odpowiedź „poszukam partnera w mojej społeczności aby zaproponować nowe działanie (17,7%)
oraz „stworzę projekt w ramach regrantingu BMK” (13,4%) odnoszą się do założeń sieciowania w
ramach programu, to łącznie ponad 30% chce użyć nabytych umiejęstności w tym właśnie celu.
Kolejny, poruszony w badaniu PAPI obszar dotyczył współpracy sektora kultury oraz sektora
oświaty. Odsetek badanych współpracujących z innymi osobami, instytucjami lub organizacjami w
zakresie kultury/oświaty wynosi 45,9% respondentów. 38,7% respondentów nie współpracuje z
nikim poza programem BMK. Warto zaznaczyć, że w przypadku tego pytania 18,4% nie udzieliło
żadnej odpowiedzi.
Zestawienie przynależności badanych do poszczególnych obszarów działalności i deklarowanych
partnerów współpracy wskazuje na preferencje wyboru partnerów z własnego kręgu. Z odpowiedzi
wynika, że sektor oświaty najczęściej współpracuje z przedstawicielami swojego obszaru,
natomiast nie współpracuje z sektorem pozarządowym. Informacje przedstawione w tabeli
powyżej, prezentują informacje dotyczące sektora, do którego najbliżej jest respondentowi w
ramach współpracy BMK oraz ich partnerów współpracy. Wśród deklarujących współpracę z
sektorem oświaty połowa to przedstawiciele tego właśnie sektora, 16,7% to przedstawiciele
sektora kultury. Z kolei wśród deklarujących współpracę z sektorem kultury także większość
stanowią przedstawiciele własnego sektora (47,2%). Odsetki współpracujących z władzami
lokalnymi są zbliżone zarówno wśród „oświatowców” jak i animatorów.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie zgodności z twierdzeniami dotyczącymi tej kwestii.
W odniesieniu do stwierdzenia, mówiącego że „współpraca obu sektorów jest niemożliwa, gdyż
obie strony nie mają wspólnych interesów” 36,6 % uczestników zaznaczyło, że zdecydowanie się
nie zgadza z powyższym stwierdzeniem. Odpowiedź raczej się zgadzam i zdecydowanie się
zgadzam zaznaczyło po 29,5%1. Z kolei 50,9% badanych zdecydowanie zgadza się ze zdaniem,
że „współpraca obu sektorów jest konieczna, gdyż pracujemy dla tej samej grupy dzieci i
młodzieży” Głosów, które się nie zgadzają z ww. twierdzeniem jest bardzo mało. Można zatem
powiedzieć, że chociaż respondenci są sceptyczni co do trwałej współpracy sektora oświaty
i kultury, to zdecydowanie zauważają jej konieczność. 30,1% badanych zdecydowanie, a
24,8% raczej się nie zgadza z twierdzeniem, że nauczyciele nie podejmują współpracy z
podmiotami kultury. W pytaniu odwrotnym (tj. o współpracę podmiotów kultury z nauczycielami)
respondenci mieli bardzo podobne zdanie - 49,6% nie zgadzało się z tym twierdzeniem (po
zsumowaniu odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” oraz „raczej się nie zgadzam”. Należy
pamiętać, że powyższe rozkłady odpowiedzi zależne są od udziału w badanej próbie
przedstawicieli poszczególnych sektorów (45,1% to przedstawiciele sektora oświaty).
Zarówno badani reprezentujący sektor oświaty reprezentowany przez nauczycieli jak i sektor
kultury twierdzą, że BMK posiada atrakcyjną ofertę z punktu widzenia każdej z grup.

1

Możliwe, że nastąpił tutaj problem ze wskazaniem zgodności z twierdzeniem odwrotnym (zawierającym w treści
okreśnie „nie”).
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BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia nauczycieli

Zdecydowanie się nie zgadzam

29,4%

Raczej się nie zgadzam

20,2%

Trudno powiedzieć

39,4%

Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

8,3%
2,8%

BMK nie ma atrakcyjnej oderty z punktu widzenia animatorów kultury
Zdecydowanie się nie zgadzam

29,4%

Raczej się nie zgadzam

20,2%

Trudno powiedzieć

39,4%

Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

8,3%
2,8%

Źródło: opracowanie własne

„Edukacja kulturowa może w doskonały sposób wspierać działania wychowawcze w szkołach” – w
odniesieniu do tego stwierdzenia zdecydowana większość respondentów (67,6%) zaznaczyła
odpowiedź najwyższą w skali. Równie wysoko, bo aż 61,1% badanych oceniło sformułowanie, iż
„szkoła może być dobrą przestrzenią do rozwijania edukacji kulturowej”. W ocenie badanych,
brakuje jednak miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury mogą się poznać - 47,3%.

Obszar bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych
Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu inicjatywy dofinansowywane
w BMK wspierają rozwój pożądanych kompetencji wśród odbiorców. Realizatorzy nie wywiązali się
ze swoich zadań w sposób pełny. Do zespołu badawczego i operatora nie zostały przekazane
notatki (1- 2 stronicowe opisy sporządzane przez prowadzących inicjatywy), podsumowujące
wyniki ewaluacji inicjatyw. Nie przeprowadzono ponadto rozmów „w kręgu”. Brak notatek
autoewaluacyjnych utrudnił znacząco analizę plakatów (z sesji plakatowej). Zadanie nie zostało
właściwie zrozumiane przez prowadzących inicjatywy, plakaty nie zawierały identyfikacji
(metadanych) dotyczących nazwy, miejsca i czasu realizacji. Niektóre z plakatów przesłano w
formie rysunków. Nie przekazano także do zespołu badawczego i operatora zdjęć plakatów.
Powyższe problemy spowodowały, że w analizie danych do ewaluacji zrezygnowano z materiału
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pochodzącego z plakatów. Najmniej problemów dostarczyły ankiety-wydzieranki, jednak z jednej z
inicjatyw takie ankiety nie zostały przekazane.
Wyniki ankiety-wydzieranki
Łącznie otrzymano 147 ankiet od uczestników i uczestniczek inicjatyw, w tym 14 od biorących
udział w inicjatywie “Bractwo rycerskie Czapla”, 23 - “Fototo”, 25 - “Historia miejscem pisana”, 65 “Nasze wspólne arcydziełko”, 20 - “Obudź się ze snu”. W projekcie „Bądźmy razem” nie udało
zrealizować się ankiet wydzieranek. Forma badania została oceniona przez realizujących
inicjatywy jako odpowiednia dla wieku uczestników, pewnego wyjaśnienia wymagało jednak jedno
z pytań, o czym piszemy poniżej. Zgodnie z sugestiami zespołu badawczego na ankiecie powinno
być umieszczone także pole na wpisanie nazwy inicjatywy i daty realizacji badania.
W realizowanych inicjatywach dominowali młodsi uczestnicy (12-15 lat - 59,9%), w blisko
20% uczestnicy mieścili się w kategorii wiekowej 16-19 lat). Uczestnictwo osób dorosłych
było zdecydowanie rzadsze (W projektach Bractwo rycerskie oraz Fototo były to pojedyncze
osobowy), najwięcej uczestników w wieku 20 lat i więcej pojawiło się w projekcie “Obudź się ze
snu” (łącznie w kategoriach 20 lat i więcej było to 65%) oraz “Historia miejscem pisana” oraz “Nasze
wspólne arcydziełko”.
59,9% uczestników, którzy wzięli udział w badaniach to dziewczęta/kobiety (uczestniczki
stanowiły zdecydowaną większość praktycznie we wszystkich projektach, z wyjątkiem inicjatyw
“Bractwo rycerskie Czapla, gdzie 71,4% to chłopcy/mężczyźni oraz “FOTOTO” i “Obudź się ze
snu”, gdzie udział chłopców wynosił ok. 45%).
Najczęściej badani byli pozytywnie nastawieni do inicjatywy od samego jej początku (74,1%
po zsumowaniu odpowiedzi bardzo pozytywnie i pozytywnie), chociaż nie jest to sytuacja
bezwarunkowa i dotycząca wszystkich inicjatyw. Najwyższe na skali odpowiedzi “Bardzo
pozytywnie” dotyczyły 29,9% badanych uczestników. Odpowiedzi różnicowały się znacząco w
zależności od realizowanego projektu - najniższe odsetki pozytywnie nastawionych od samego
początku pojawiły się w odniesieniu do inicjatywy “Bractwo rycerskie Czapla” (28,9% po
zsumowaniu dwóch odpowiedzi wskazujących na pozytywne nastawienie, 57,1% badanych
wskazało odpowiedź “średnio”). Najwyższe udział pozytywnie nastawionych do inicjatywy pojawił
się w przypadku projektów “Historia miejscem pisana” oraz “Nasze wspólne arcydziełko”.
Nawet jeśli uczestnicy nastawieni są początkowo sceptycznie do inicjatywy, w trakcie jej
realizacji zmieniają swoją postawę. Końcowe oceny realizacji projektu BMK
we wszystkich inicjatywach są wyższe, niż oceny odnoszące się do nastawienia początkowego.
Odpowiedzi “średnio” oraz niższe (“negatywnie” i “bardzo negatywnie” pojawiły się łącznie w 2
przypadkach na 147 zrealizowanych ankiet-wydzieranek).
Najczęściej wskazywanym przez badanych rezultatem udziału w inicjatywie jest
wzmocnienie własnej kreatywności i współpracy z innymi W każdej z inicjatyw udało się
osiągnąć nieco inne efekty. Badani mieli możliwość wybrania kilka zmian, które stały się ich
udziałem w wyniku realizacji inicjatywy. Odpowiedź “jestem bardziej kreatywny” wybrało 42,9%
badanych, natomiast odpowiedź “lepiej współpracuję z innymi” 34,7%. Najrzadziej zauważalnym
efektem był wzrost kompetencji dotyczący obsługi mediów, co jest zrozumiałe ze względu na
charakter realizowanych inicjatyw. Drugim najrzadziej wskazywanym efektem był wzrost zaufania
do innych (19.7% badanych zaznaczyło tę odpowiedź). 12,2% respondentów nie potrafiło wskazać
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żadnego z predefiniowanych efektów realizacji inicjatywy (wybierając wskazanie „żadna z
powyższych odpowiedzi mi nie pasuje”).
Badani mieli problem z poprawną odpowiedzią na pytanie o to, co najbardziej podobało im
się projekcie. Pytanie było pomyślane jako jednowyborowe - zamknięte, często jednak uczestnicy
wskazywali kilka odpowiedzi. Ta sytuacja była kodowana jako brak danych i dotyczyła 24,5%
badanych. Żaden z elementów nie wyróżniał się wśród łącznej liczby wskazań - poszczególne
odpowiedzi cieszyły się podobną popularnością. 19,7% wskazało na własny wpływ na działania w
ramach inicjatywy, 17,7% na radość z samodzielnego tworzenia, 17,% na lepsze poznanie
własnego otoczenia lub miejscowości, 12.2% na nawiązane nowe znajomości, 8,8% na lepsze
rozumienie siebie.
Różnice są natomiast widoczne w odpowiedziach uczestników poszczególnych inicjatywy,
co miało związek z charakterem (treścią i używanymi narzędziami) przedsięwzięć. I tak np. w
projekcie Bractwo rycerskie Czapla, 71,4% uczestników wskazało, że dzięki inicjatywie lepiej
poznało swoją miejscowość. Z kolei w projekcie Nasze wspólne arcydziełko 30,8% wskazało na
własne poczucie sprawstwa w projekcie (odpowiedzi tej nie zaznaczył niż z uczestników projektu
Bractwo rycerskie).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe tabele rozkładów odpowiedzi na poszczególne pytania z
rozróżnieniem na poszczególne inicjatywy.
P1. Jakie było Twoje początkowe nastawienie do projektu?

P1. Jakie było
Twoje
początkowe
nastawienie do
projektu?

1.Bardzo
pozytywnie
2.Pozytywnie
3.Średnio
4.Negatywnie
BRAK
DANYCH

Ogółem

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
„Czapla”
1
7,1%
3
21,4%
8
57,1%
2
14,3%
0
0,0%
14
100,0%

Fototo
8
34,8%
10
43,5%
5
21,7%
0
0,0%
0
0,0%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
29spólne
pisana
arcydziełko
13
16
52,0%
24,6%
9
36
36,0%
55,4%
2
11
8,0%
16,9%
0
1
0,0%
1,5%
1
1
4,0%
1,5%
25
65
100,0%
100,0%

Obudź
się ze
snu
6
30,0%
7
35,0%
4
20,0%
3
15,0%
0
0,0%
20
100,0%

Ogółem
44
29,9%
65
44,2%
30
20,4%
6
4,1%
2
1,4%
147
100,0%

Obudź
się ze
snu
20
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
20
100,0%

Ogółem
113
76,9%
31
21,1%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
147
100,0%

P2. Jak oceniasz realizację projektu BMK?

P2. Jak
oceniasz
realizację
projektu BMK?

1.Bardzo
pozytywnie
2.Pozytywnie
3.Średnio
5.Bardzo
negatywnie
BRAK
DANYCH

Ogółem

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
7
50,0%
7
50,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
14
100,0%

Fototo
16
69,6%
7
30,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
pisana
arcydziełko
22
48
88,0%
73,8%
3
14
12,0%
21,5%
0
1
0,0%
1,5%
0
1
0,0%
1,5%
0
1
0,0%
1,5%
25
65
100,0%
100,0%
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P3.1. Jestem bardziej kreatywny

P3.1. Jestem
bardziej
kreatywny

nie
zaznaczono
zaznaczono

Ogółem

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
11
17
36

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
14

Obudź
się ze
snu
6

Ogółem
84

%

100,0%

47,8%

68,0%

55,4%

30,0%

57,1%

n

0

12

8

29

14

63

%

0,0%

52,2%

32,0%

44,6%

70,0%

42,9%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
19
14
45

Obudź
się ze
snu
8

Ogółem
96

P3.2. Lepiej współpracuję z innymi

P3.2. Lepiej
współpracuję z
innymi

nie
zaznaczono
zaznaczono

Ogółem

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
10

%

71,4%

82,6%

56,0%

69,2%

40,0%

65,3%

n

4

4

11

20

12

51

%

28,6%

17,4%

44,0%

30,8%

60,0%

34,7%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
17
19
55

Obudź
się ze
snu
13

Ogółem
118

Mam większe zaufanie do innych

P3.3. Mam
większe
zaufanie do
innych

nie
zaznaczono

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
14

0

100,0%

73,9%

76,0%

84,6%

65,0%

80,3%

zaznaczono

n

0

6

6

10

7

29

%

0,0%

26,1%

24,0%

15,4%

35,0%

19,7%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
19
23
53

Obudź
się ze
snu
4

Ogółem
111

Ogółem

P3.4. Umiem działać niestandardowo

P3.4. Umiem
działać
niestandardowo

nie
zaznaczono
zaznaczono

Ogółem

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
12

%

85,7%

82,6%

92,0%

81,5%

20,0%

75,5%

n

2

4

2

12

16

36

%

14,3%

17,4%

8,0%

18,5%

80,0%

24,5%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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P3.5. Umiem lepiej porozumieć się z innymi

P3.5. Umiem
lepiej
porozumieć się
z innymi
Ogółem

nie
zaznaczono
zaznaczono

n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
12
85,7%
2
14,3%
14
100,0%

Fototo
18
78,3%
5
21,7%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
pisana
arcydziełko
19
54
76,0%
83,1%
6
11
24,0%
16,9%
25
65
100,0%
100,0%

Obudź
się ze
snu
10
50,0%
10
50,0%
20
100,0%

Ogółem
113
76,9%
34
23,1%
147
100,0%

Obudź
się ze
snu
7
35,0%
13
65,0%
20
100,0%

Ogółem
123
83,7%
24
16,3%
147
100,0%

Obudź
się ze
snu
19
95,0%
1
5,0%
20
100,0%

Ogółem
129
87,8%
18
12,2%
147
100,0%

P3.6. Umiem więcej z zakresu obsługi mediów

P3.6. Umiem
więcej z
zakresu obsługi
mediów
Ogółem

nie
zaznaczono
zaznaczono

n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
14
100,0%
0
0,0%
14
100,0%

Fototo
21
91,3%
2
8,7%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
pisana
arcydziełko
21
60
84,0%
92,3%
4
5
16,0%
7,7%
25
65
100,0%
100,0%

P3.7. Żadna z tych odpowiedzi mi nie pasuje

P3.7. Żadna z
tych
odpowiedzi mi
nie pasuje
Ogółem

nie
zaznaczono
zaznaczono

n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
8
57,1%
6
42,9%
14
100,0%

Fototo
21
91,3%
2
8,7%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
pisana
arcydziełko
25
56
100,0%
86,2%
0
9
0,0%
13,8%
25
65
100,0%
100,0%

P4. Co Ci się najbardziej podobało w projekcie?

P4. Co Ci się
najbardziej
podobało w
projekcie?

1. Miałem wpływ na to co
się działo
2. Lepiej rozumiem siebie
3.

Poznałem nowych ludzi

4. Mam radość z
samodzielnego tworzenia
5. Lepiej poznałem swoje
otoczenie, miejscowość
BRAK DANYCH
Ogółem

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
0
0,0%
0
0,0%
2
14,3%
0
0,0%
10
71,4%
2
14,3%
14
100,0%

Fototo
4
17,4%
3
13,0%
4
17,4%
7
30,4%
3
13,0%
2
8,7%
23
100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
pisana
arcydziełko
3
20
12,0%
30,8%
5
4
20,0%
6,2%
8
4
32,0%
6,2%
5
14
20,0%
21,5%
1
11
4,0%
16,9%
3
12
12,0%
18,5%
25
65
100,0%
100,0%

Obudź
się ze
snu
2
10,0%
1
5,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
17
85,0%
20
100,0%

Ogółem
29
19,7%
13
8,8%
18
12,2%
26
17,7%
25
17,0%
36
24,5%
147
100,0%

Wiek:
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P6. Wiek:

12-15

16-19

20-26

27-35

36-50

51-60

BRAK
DANYCH
Ogółem

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
15
17
47

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
6

Obudź
się ze
snu
3

Ogółem
88

%

42,9%

65,2%

68,0%

72,3%

15,0%

59,9%

n

7

7

4

6

4

28

%

50,0%

30,4%

16,0%

9,2%

20,0%

19,0%

n

1

0

0

1

7

9

%

7,1%

0,0%

0,0%

1,5%

35,0%

6,1%

n

0

0

2

2

4

8

%

0,0%

0,0%

8,0%

3,1%

20,0%

5,4%

n

0

0

2

8

2

12

%

0,0%

0,0%

8,0%

12,3%

10,0%

8,2%

n

0

0

0

1

0

1

%

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

0,0%

0,7%

n

0

1

0

0

0

1

%

0,0%

4,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nazwa projektu
Historia
Nasze
miejscem
współne
Fototo
pisana
arcydziełko
3
2
3

Obudź
się ze
snu
0

Ogółem
8

Płeć:

P7. Płeć:

BRAK
DANYCH
kobieta

mężczyzna

Ogółem

n

Bractwo
rycerskie
"Czapla"
0

%

0,0%

13,0%

8,0%

4,6%

0,0%

5,4%

n

4

10

16

47

11

88

%

28,6%

43,5%

64,0%

72,3%

55,0%

59,9%

n

10

10

7

15

9

51

%

71,4%

43,5%

28,0%

23,1%

45,0%

34,7%

n

14

23

25

65

20

147

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ewaluacja analizowanych obszarów - podsumowanie
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Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej i sieciującointegracyjnej.
Trafność

Z punktu widzenia potrzeb instytucji oferta jest trafna ze względu na
możliwość finansowania przedsięwzięć i tym samym realizację pomysłów i
inicjatyw, szczególnie w tych miejscach, gdzie pojawiają się problemy z
uzyskaniem jakichkolwiek dotacji na działania kulturalne.
Zebrane dane wskazują, że udaje się poszerzać liczbę nowych
uczestników programu w województwie. Większość badanych (75,6%) nie
brała udziału w poprzedniej edycji programu BMK (2016-2018).
We wcześniej edycji strategia sieciowania polegała na opieraniu się na
utworzonej bazie ludzi i instytucji, rekrutacja nowych członków sieci
dostosowywana była do wymogów sieci już istniejącej. Ta formuła
przestała działać, ponieważ z projektu wycofały się niektóre podmioty,
pojawiło się także zmęczenie dotychczasową formułą. W nowej edycji
sieciowanie rozłożone jest na etapy a logika tworzenia sieci polega na
zmianie jej cech strukturalnych w oparciu o cechy uczestników (sieć
dostosowuje się do uczestników, a nie odwrotnie)

Adekwatność

Zarówno badani reprezentujący sektor oświaty reprezentowany przez
nauczycieli jak i sektor kultury twierdzą, że BMK posiada atrakcyjną ofertę
z punktu widzenia każdej z grup.
Chociaż respondenci są sceptyczni co do trwałej współpracy sektora
oświaty i kultury, to zdecydowanie zauważają jej konieczność.
Zdaniem beneficjentów szkolenia i warsztaty okazały się ważne zarówno
dla ich rozwoju zawodowego, jak i dla instytucji, z którymi są związani.
Warsztaty szczególnie pomocne okazały się w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Uczestnicy mieli możliwość rozwinąć w tym zakresie swoje umiejętności,
dowiadując się między innymi w jaki sposób podejmować z dziećmi trudne
tematy (np. o ekologii), jak zachęcać je do aktywności, jak zainteresować
zajęciami, czy wprowadzając nowe metody pracy na zajęciach. Część
osób za inspirujące dla ich działań uznała tematy podejmowane w ramach
szkoleń, które określano jako ważne, otwarte i aktualne (ochrona
środowiska, problem obcości, tożsamość miejsca). Doceniano też
profesjonalizm osób prowadzących warsztaty i szkolenia.
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Skuteczność

Większość respondentów czuje się członkiem sieci, przy czym część z nich
uważa, że jest to w pewnym stopniu kontynuacja kontaktów podjętych w
ramach programu EKDUS. Uczestnicy sieci BMK ogólnie orientują też się
kto do niej przynależy. Sieć daje uczestnikom wielowymiarowe wsparcie,
jest traktowana jako rodzaj superwizji.
W ramach sieci docenia się również możliwość nawiązania współpracy
między sektorami kultury i oświaty oraz fakt, że wspólnie łatwiej jest
finansować działania. Można np. dzielić się kosztami z wkładu własnego
instytucji.
Działa portal ekdus.pl i strona FB, przy której pracuje (w fazie początkowej)
grupa dla uczestników warsztatów, realizatorów inicjatyw. zadaniem tej
grupy jest wymiana informacji, kto, co robi, z kim chciałby coś zrobić, kogo
poleca do jakich działań. W ramach strony powstaje bazę ludzi i instytucji,
którzy będą chcieli się podzielić umiejętnościami, bądź wejść we
współpracę.
Każde warsztaty, szkolenie, czy spotkanie, gdzie ludzie musza
współdziałać jest dobrą okazją do sieciowania. Potwierdzają to także
badania jakościowe z uczestnikami szkoleń i realizatorami inicjatyw. W ten
sposób powstają projekty poza BMK, tworzone przez ludzi, którzy spotkali
się u nas na warsztatach. Tak też często powstają pary projektowe.
Sieciowanie rozpoczyna się na poziomie lokalnym. W czasie dwóch
warsztatów - w Maszewie i w Bobrowie spotkały się osoby z najbliższej
okolicy, np. gminy, pomiędzy którymi nawiązały się porozumienia, wymiany
doświadczeń, pojawiły się wspólne rozwiązanie problemów, z którymi
borykają się w swoich miejscowościach akurat w tej gminie. Na poziomie
lokalnym ludziom łatwiej do siebie dotrzeć, mają podobne problemy z
realizacją działań, rozumieją kontekst lokalny.
Wartością tworzonej sieci regionalnej BMK jest to, że współpracują ze
sobą rożne instytucje - szkoły, NGOsy, domy kultury, biblioteki, instytucje
gminne, marszałkowskie, państwowe.
Oferta szkoleniowa jest skuteczna w ocenie badanych. W zdecydowanej
większości badani mają poczucie, że ich wiedza oraz kompetencje
dotyczące tematu warsztatów lub spotkania wzrosły. W tegorocznej
edycji uczestnicy oferty szkoleniowo-sieciującej oczekują krótkich
spotkań i konkretnych umiejętności (i otrzymują je)

I.
Trafność

Obszar bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych
Realizowane działania odpowiadają potrzebom odbiorców ostatecznych.
Z diagnozy stanu edukacji kulturowej wynika, że potrzeby związane z
rozwijaniem kompetencji wymienionych w regulaminie BMK nie są
zaspokajane przez inne działania i instytucje w sposób wystarczający.
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Adekwatność

Realizowane inicjatywy odnoszą się do kluczowych kompetencji
(kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania,
kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych) odbiorców ostatecznych
W projektach uczestniczy głównie dzieci i młodzież (do 19 roku życia). W
przypadku projektów realizowanych w przestrzeni, pojawiali się także
starsi uczestnicy. Działania kierowane do dzieci i młodzieży nie różniły się
znacząco co do treści i formy. Istotny wpływ na wybór formy działania
mają warunki, w których realizowany jest projekt.
W realizacji projektu najczęściej pomagali nauczyciele, osoby
zaangażowane w realizację przedsięwzięcia (np. spektaklu), specjaliści do
prowadzenia warsztatów, a w jednym przypadku również lokalne władze,
szczególnie pomocne w rozpropagowaniu informacji o działaniu.

Skuteczność

Realizowany projekt wzmacnia kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży.
Inaczej oceniane były efekty oddziaływania projektu: starsza młodzież
częściej zauważała efekty odnoszące się do własnej tożsamości,
rozumienia siebie.
Najwyżej oceniane są projekty zwiększające kreatywność uczestników i
pozwalające na pracę z historią własnej tożsamości. Umiejętności
nabywane w trakcie projektu nie są kluczowe, bardziej istotne są relacje
wewnątrz grupowe. Słabiej wzmacniane są w realizowanych inicjatywach
kompetencje medialne. Te działania można wzmocnić w projektach
przyszłorocznej edycji.
Ci z rozmówców, którzy chcieliby w przyszłości zmienić coś w projekcie
przede wszystkim wydłużyliby czas na realizację, bo w niektórych
przypadkach pośpiech powoduje, że nie wszystko zostaje przepracowane
z należytą uwagą i starannością. Dotyczy to szczególnie projektów
opartych na budowaniu relacji i więzi ze współuczestnikami (dziećmi i
młodzieżą)

Wnioski i rekomendacje
wniosek
Formy wsparcia, które wybierają
uczestnicy programu najczęściej
warsztaty 1-dniowe, zaś warsztaty 3dniowe, spotkania informacyjne, tutoring
oraz wizyty studyjne były wybierane
przez uczestników rzadziej. W
tegorocznej edycji ujawnia się zatem
większy (niż w poprzednich edycjach)
pragmatyzm uczestników, który chcą
brać udział w krótszych spotkaniach,
dających się łatwiej wpasować w
istniejący plan obowiązków poza
projektem.

rekomendacja
Rekomendujemy
realizację większej
liczby warsztatów
jednodniowych

adresat
rekomendacji
Operator
projektu

czas
wdrożenia
2020
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Projekty regrantingowe są adekwatne w
stosunku do określonych w Programie
kompetencji, brakuje jednak silniejszego
oddziaływania na kompetencje medialne i
społeczne.

Oceny wniosków konkursu
regrantingowego można wykorzystać
jako informację na temat kierunków
preferowanych w projekcie. Aplikujący nie
dostali zwrotnych informacji, poza tą o
ilości zdobytych punktów za wniosek
Zmiany wymaga kwestia prowadzenia
(auto) ewaluacji przez realizatorów
inicjatyw. Realizatorzy nie wywiązali się
ze swoich zadań ewaluacyjnych w
sposób pełny. Do zespołu badawczego i
operatora nie zostały przekazane notatki
(1- 2 stronicowe opisy sporządzane przez
prowadzących inicjatywy),
podsumowujące wyniki ewaluacji
inicjatyw. Nie przeprowadzono ponadto
prawidłowo rozmów „w kręgu”.
Nie do końca sprawdziły się również
ankiety- wydzieranki. Na przykład w
pytaniu 4 (Co najbardziej się podobało
podczas inicjatywy) badani nie wiedzieli
do końca, czy to jest pytanie z jedną czy
wieloma odpowiedziami. W macierzy
przesłanej z OW
(2019_Dane_Ewaluacja_wzór_tabel) jest
to pytanie jednowyborowe.

Organizacja
warsztatów
odnoszących się do
wiedzy, kompetencji i
umiejętności
medialnych i
społecznych, które
będą mogły być
wykorzystane w
realizowanych
inicjatywach
Rekomendujemy
upublicznianie słabych
i mocnych stron
wniosków składanych
w konkursie na
współfinansowanie
inicjatyw

Operator i
koordynator
projektu

2020

Operator i
koordynator
projektu

2020-2021

Konieczność
informowania o
zasadach
prowadzenia ewaluacji
i/lub testowania
narzędzi na
wcześniejszym etapie.
Realizatorzy inicjatyw
powinni być pełniej
wyposażeni w wiedzę
na temat stosowanych
narzędzi i
poprawności ich
użycia. Zasadne
będzie (w przyszłym
roku) wykorzystanie
ankiety CAWI zamiast
PAPI (ułatwi to
realizację zadania)

Operator
projektu,
zespół
badawczy,
NCK

2020-2021
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