Ewaluacja działań operatorów
regionalnych BMK w 2020 roku.
Województwo zachodniopomorskie

opracowanie: Anna Tuderek
listopad 2020 rok

1.0 Wstęp

3

1.1 Pożądane kompetencje bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych
1.2 BMK 2020 w województwie zachodniopomorskim

3
3

1.3 Obszary wdrażania działań
1.4 Cele ewaluacji

3
4

1.5 Kryteria ewaluacji

4

1.6 BMK w czasie pandemii

4

2.0 Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej i sieciująco-integracyjnej (obszar I)
2.1 Beneficjenci

8
8

2.2 Oferta szkoleniowo-warsztatowa i sieciująco-integracyjna
2.3 Rozwój kompetencji beneficjentów

11
18

2.4 Sieć regionalna BMK

18

2.5 Współpraca sektorów kultury i oświaty

20

3.0 Obszar bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych, przede wszystkim: dzieci i
młodzieży (obszar II)

22

3.1 Grupy bezpośrednich odbiorców
3.2 Typy działań

24
24

3.3 Kompetencje
3.4 Analiza odrzuconych wniosków projektowych

30
36

4.0 Uzupełniające informacje zwrotne na podstawie wywiadów TDI z realizatorami projektów
regrantingowych

37

4.1 Ocena działań Operatora i Koordynatorów
4.2 Korzyści wynikające dla realizatorów z udziału w programie

37
37

4.3 Zainicjowane procesy; rozpoznane potrzeby

39

Wnioski i rekomendacje

42

Spis map, tabel i wykresów

49

2

1.0 Wstęp
Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji
kulturowej w Polsce. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego podejmowane
działania w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności
i postaw. Podstawowym środkiem realizacji założeń jest stworzenie i rozwijanie podstaw
współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji (za: Regulamin Programu Narodowego Centrum
Kultury BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021).

1.1 Pożądane kompetencje bezpośrednich odbiorców projektów
regrantingowych
Zgodnie z Regulaminem BMK 2019-2021 podejmowane działania mają przyczyniać się
do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, takich jak m.in.:
●

kreatywność,

●

innowacyjne działania,

●

współpraca,

●

zaufanie,

●

kompetencje medialne,

●

kompetencje komunikacyjne.

1.2 BMK 2020 w województwie zachodniopomorskim
Operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie
zachodniopomorskim jest Czaplinecki Ośrodek Kultury.
W Regulaminie Konkursu Regrantingowego Bardzo Młoda Kultura Województwo
Zachodniopomorskie 2020 jako podstawowy cel wskazane zostało:
● promowanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji w realizowaniu
przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej adresowanych do dzieci i młodzieży.
Konkurs ten był komunikowany jako konkurs na i nicjatywę tworzoną z dziećmi i/lub młodzieżą.
Jednym z działań, które leżą po stronie operatorów regionalnych w każdym roku realizowanego
zadania jest prowadzenie autoewaluacji. Zgodnie z Wytycznymi do ewaluacji działań operatorów
regionalnych BMK w 2019 roku, utrzymane zostały następujące założenia ewaluacji
w 2020 roku:

1.3 Obszary wdrażania działań
●
●

Działania
skierowane
do
beneficjentów
oferty
szkoleniowo-warsztatowej
i sieciująco-integracyjnej.
Działania skierowane do bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych.
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1.4 Cele ewaluacji
●

●

Określenie trafności oferty szkoleniowo-warsztatowej oraz oferty działań
sieciująco-integracyjnych do potrzeb potencjalnych odbiorców instytucji wdrażającej
Program (Operatora).
Identyfikacja kompetecji bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych (przede
wszystkim: dzieci i młodzieży), jakie są wspierane za pomocą wybranych do wsparcia
projektów.

1.5 Kryteria 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.

1.6 BMK w czasie pandemii
Działania realizowane w 2020 roku podlegały dużej zmienności w związku z panującą pandemią
oraz obowiązującym reżimem sanitarnym. Operator regionalny w województwie
zachodniopomorskim podjął decyzję, aby działania szkoleniowo-warsztatowe w II kwartale
2020 roku były realizowane zdalnie. W okresie zniesienia największego rygoru sanitarnego,
kiedy możliwe było organizowanie spotkań w większych grupach (przypadającym mniej więcej
na czas wakacji do października) zostały zrealizowane inicjatywy regrantingowe oraz część
działań szkoleniowo-warsztatowych i sieciująco-integracyjnych. Nieliczne działania
szkoleniowo-warsztatowe zostały jednak ostatecznie odwołane.
Zarówno w trakcie wywiadów TDI, jak i w niektórych dokumentach poprojektowych,
pojawiał się wątek pandemii, głównie w dwóch kontekstach:
● radość uczestników projektów regrantingowych z możliwości bezpośrednich spotkań
i współpracy, np.:

” Dzieci bardzo się cieszyły, że mogą ze sobą współpracować. Był taki entuzjazm,
że znowu są razem.
źródło: wywiad TDI

4

” Młodzi ludzie w czerwcu po przymusowej izolacji z mieszanką różnych emocji
i ograniczających zachowań odpowiedzieli na zaproszenie realizatorów i podjęli nowe
dla nich wyzwanie.
źródło: metryczka inicjatywy

●

konieczność wprowadzenia zmian w formie lub terminie realizacji projektu, np.:

” (...) zwłaszcza kiedy kończył się projekt, nie wszystko mieliśmy zrobione niestety przez
COVID. Generalnie nie dało się zrobić tego projektu tak, jak ja chciałam: z braku wyjść,
bo nie można było wychodzić, z braku spotkań w większych grupach... Po prostu wiele
rzeczy trzeba było zmieniać, żeby za bardzo nie zmienić projektu, a zmienić formę
po prostu tego, co miało być. Mieliśmy wychodzić w grupach, musiałam wychodzić
z dziećmi pojedynczo (...)
źródło: wywiad TDI

Pandemia zarówno w przypadku oferty szkoleniowej i sieciującej, jak i w przypadku inicjatyw
regrantingowych wpłynęła na ich kształt (np.: zmiana formuły ze spotkań stacjonarnych na
zdalne; zmiana liczby uczestników ze względu na reżim sanitarny; częściowa zmiana zajęć z
grupowych na indywidualne). Jednocześnie w niektórych przypadkach okazywała się także
przyczynkiem i istotną treścią działań merytorycznych i artystycznych, np.:

” Młodzież dziwiła się, że można na problem pandemii i izolacji spojrzeć przez pryzmat
ich osobistych doświadczeń – zdalnej edukacji, zamknięcia w domu z rodziną, braku
kontaktów w świecie realnym. Praca z emocjami, które potem przekładaliśmy na sytuacje
sceniczne i praca z wyobraźnią młodych ludzi były dla uczestników bardzo ważne. Poczuli,
że mają sprawczość.
źródło: podsumowanie ewaluacji

Niektórzy realizatorzy inicjatyw spodziewali się większej frekwencji. W ich przypadku pojawiała
się refleksja dotycząca możliwych nastrojów i postaw dorosłych opiekunów dzieci, np.:

” Były pewne obawy wśród rodziców. (...) Nie było wielu chętnych do udziału w projekcie.
Myślę, że wynikało to z tego, że dzieci nie chodziły do szkoły i rodzic miał taką obawę,
pewien strach czy puścić jednak na warsztaty dziecko. Wydaje mi się, że to była taka
uzasadniona obawa: czy będzie bezpiecznie; skoro w szkole nie było czy będzie
na warsztatach.
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” Myślę, że rodzice, jeżeli chodzi o dzieci, woleli dla bezpieczeństwa swoich pociech
zostawić je po prostu w domu (...).
źródło: wywiady TDI

Otwartość wszystkich zainteresowanych stron zaowocowała tym, że pomimo niepewności,
zmienności oraz konieczności oparcia swoich działań na nowych kompetencjach, edycja
została zrealizowana w możliwie najpełniejszej formie.

” Elastyczność i decyzyjność koordynatora Programu Bardzo Młoda Kultura pozwoliła
nam na przemodelowanie w taki sposób działania, że potoczyło się ono jak kula śnieżna
(...).
źródło: metryczka inicjatywy
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mapa 1: miejsca realizacji poszczególnych wydarzeń (obszar I i II) bez uwzględnienia działań on-line

źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Operatora regionalnego
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2.0 Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej i
sieciująco-integracyjnej (obszar I)
tabela 1: zestawienie metod badawczych – obszar I
liczba osób

metoda badawcza

wykonanie

zaproszonych do

liczba

udziału w badaniu

procent

analiza danych zastanych (desk research)
ankieta CAWI

120

25

20.8%

wywiad swobodny / dyskusja grupowa

26

26

100%

wywiady TDI z beneficjentami oferty

3

3

100%

konsultacje eksperckie
źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Operatora regionalnego

2.1 Beneficjenci
Na podstawie ankiety CAWI dowiadujemy się, że beneficjenci, którzy wzięli udział w ofercie
szkoleniowo-warsztatowej i sieciująco integracyjnej w 2020 roku na terenie województwa
zachodniopomorskiego to prawie w połowie (48%) osoby związane z sektorem kultury
i w zdecydowanej mierze (76%) są to osoby, dla których edukacja kulturowa lub animacja
kultury to główny lub ważny rodzaj działalności.
wykres 1: sektor, do którego beneficjentom jest najbliżej w ramach współpracy z BMK

źródło: ankieta CAWI (N=25)
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wykres 2: miejsce edukacji kulturowej lub animacji kultury w działalności beneficjentów

źródło: ankieta CAWI (N=25)

64% osób, które wzięły udział w ankiecie n
 ie brały udziału w poprzedniej edycji programu BMK.
wykres 3: uczestnictwo beneficjentów w poprzedniej edycji programu BMK (2016-2019)

źródło: ankieta CAWI (N=25)

” Ja sieć BMK obserwuję od początku istnienia BMK w zachodniopomorskim. Przy
poprzednim przedstawicielu BMK na zachodniopomorskie było to bardzo hermetyczne,
zamknięte środowisko (...). Odkąd Czaplinek przejął tę koordynację lokalną to wygląda
to naprawdę zupełnie inaczej. (...) Pojawia się coraz więcej nowych twarzy (...). Budujemy
sobie relacje, które są nie do przecenienia w środowisku kulturalnym pod wnioski (...).
Dzięki BMK mamy tę możliwość, aby się poznać. To jest naprawdę ciężka robota Marty
i Maćka, żeby zapraszać nowe osoby i zachęcać miejsca, które jeszcze nie były, żeby
pojawiać się na BMK.
źródło: wywiad TDI
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68% osób wskazało odpowiedź, że n
 ie złożyły wniosku w konkursie na projekt regrantingowy.
wykres 4: procent beneficjentów, którzy złożyli wniosek w konkursie na inicjatywę regrantingową

źródło: ankieta CAWI (N=25)

Respondenci wskazali,
że nabytą na szkoleniu / spotkaniu wiedzę wykorzystali
lub wykorzystają przede wszystkim w innych celach, np. poszerzą ofertę zajęć w swojej
instytucji lub organizacji oraz poszukają partnera w swojej społeczności, aby zaproponować
nowe działanie.
wykres 5: cele i sposoby, w jakie beneficjenci wykorzystują zdobytą wiedzę na szkoleniach /
spotkaniach

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=25)
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2.2 Oferta szkoleniowo-warsztatowa i sieciująco-integracyjna
tabela 2: zestawienie wydarzeń z obszaru I
liczba osób, która wzięła

wydarzenie // data realizacji,
rozpoczęcia

miejsce

realizacji

udział w danym wydarzeniu
wskazania na

podst. ankiety
CAWI

8

dane od

Operatora

regionalnego
68

liczba osób,

które zgłosiły
się w

rekrutacji

spotkania informacyjne //

16 miejscowości

nie

02-03.2020

(patrz: mapa 1)

warsztaty fotograficzne z Piotrem

on-line

9

brak danych*

48

konsultacje z koordynatorem w

rozmowy

7

9

nie

trakcie pisania wniosku //

telefoniczne,

04-05.2020

Czaplinek

warsztaty z kompetencji cyfrowych

on-line

7

brak danych

30

on-line

3

brak danych

13

on-line

1

brak danych

14

on-line

4

brak danych

28

obowiązywały
zapisy

Nykowskim // 04.2020

obowiązywały
zapisy

z Anną Szalińską i Michałem
Szalińskim // 05.2020
„Jak porozumieć się z rodzinami /
opiekunami dzieci (wstęp do
efektywnej komunikacji)” z Anną
Tuderek // 18.05-10.06.2020
„Emocje w czterech ścianach”
warsztaty psychologiczne
(Magdalena Gardas, Karolina
Sabat, Katarzyna Stopa) // 06.2020
„NAJciekawiej!” Cykl warsztatów
dla animatorów kultury i rodziców
małych dzieci (Magdalena Gardas,
Karolina Sabat) // 06.2020
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Letnia Akademia Edukacji

Czaplinek

12

26

26

Mirosławiec

1

12

12

warsztaty „Dot Painting” (Agata

Złocieniec,

6

18

18

Zajdel-Banach) // 17.10.2020

Bobrowo

Kulturowej // 21-23.08.2020
warsztaty „Sznurowany świat.
Motanki” (Katarzyna Kamińska) //
17.09.2020

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI i danych od Operatora regionalnego
* Ze względu na otwartą formułę szkoleń prowadzonych zdalnie nie ma możliwości wskazania

rzeczywistej liczby uczestników, którzy mogli korzystać z materiałów szkoleniowych w dowolnym,
wybranym przez siebie czasie.

W ramach oferty szkoleniowo-warsztatowej były poruszane różnorodne zagadnienia. Zostało
udzielone wsparcie zarówno w zakresie konkretnych technik i metod pracy z dziećmi
i młodzieżą (fotografia, motanki, dot painting), jak i w zakresie innych kompetencji (cyfrowych,
komunikowania się z daną grupą docelową). Dodatkowo zostało udzielone wsparcie
psychologiczne oraz warsztatowe dla osób pracujących z dziećmi najmłodszymi.
Różnorodna była także forma proponowanego wsparcia. Część warsztatów była
realizowana zdalnie i została opracowana w taki sposób, aby uczestnicy mogli zapoznać się
z materiałami i wykonać pracę samodzielnie w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Część
warsztatów odbywała się stacjonarnie. Niektóre formy wsparcia opierały się na indywidualnych
konsultacjach telefonicznych. Uzupełnieniem tych informacji są odpowiedzi udzielone
w ankiecie CAWI na pytanie wielokrotnego wyboru: „W jakiej formie wsparcia Pan/Pani
uczestniczył/a?”.
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wykres 6: formy wsparcia, w których uczestniczyli beneficjenci

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=25)

W ankiecie CAWI pytanie o udział w poszczególnych wydarzeniach było pytaniem wielokrotnego
wyboru. Na to pytanie odpowiedź udzieliło 25 osób. 1 osoba wzięła udział w 8 różnych
wydarzeniach. 7 osób wzięło udział w 2 różnych wydarzeniach. 10 osób wzięło udział
w pojedynczych wydarzeniach.
40% respondentów ankiety CAWI wskazało na ogólne zainteresowanie wsparciem
oferowanym przez Operatora regionalnego. 28% chciało zdobyć konkretne umiejętności i / lub
przećwiczyć coś w praktyce.
96% ankietowanych zdeklarowało, że Operator regionalny udzielił oczekiwanego
wsparcia (odpowiedzi: „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Jednocześnie 72% wskazało
w ankiecie, że wiedza ankietowanych wzrosła w bardzo dużym i dużym stopniu.
Konstrukcja ankiety nie pozwala jednak określić stopnia satysfakcji z udział w poszczególnych
szkoleniach / warsztatach.
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wykres 7: rodzaj wsparcia, którego oczekiwali beneficjenci od Operatora regionalnego

źródło: ankieta CAWI (N=25)
wykres 8: stopień udzielenia wsparcia beneficjentom przez Operatora regionalnego

źródło: ankieta CAWI (N=25)
wykres 9: stopień wzrostu wiedzy beneficjentów w zakresie spotkania/szkolenia, w którym brali udział

źródło: ankieta CAWI (N=25)
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Na pytanie wielokrotnego wyboru o najlepsze rozwiązanie w zakresie korzystania ze wsparcia
Operatora w kolejnych latach, głosy rozłożyły się następująco:
wykres 10: preferowane przez beneficjentów wsparcie ze strony Operatora regionalnego w przyszłych
latach

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=25)

Uczestnicy Letniej Akademii w wywiadzie swobodnym / dyskusji grupowej wskazali,
że w przyszłości oczekują więcej działań dłuższych niż jednodniowe, aby mogła zadziać się
integracja w grupie i był wspólny czas na rozmowy (np. warsztaty dwudniowe z noclegiem).
Istnieje także potrzeba przeszkolenia i wsparcia szczególnie osób, które pojawiają się w sieci
regionalnej jako nowe, w
 zakresie wnioskowania o regranting projektów.
Została wyartykułowana także potrzeba wsparcia uczestników sieci w takich zagadnieniach jak
budowanie zespołu i delegowanie zadań. Zauważona została potrzeba wzmocnienia
animatorów kulturowych i wsparcie ich w rozwoju osobistym. Aktualnym i powracającym
tematem jest także wypalenie zawodowe wśród animatorów.
W kontekście przyszłych działań szkoleniowych on-line pojawiła się sugestia, aby była to forma
webinarium z możliwością spotkania się z osobą prowadzącą w czasie rzeczywistym oraz
z możliwością późniejszego odtworzenia materiału.
W ocenie beneficjentów, na podstawie ankiety CAWI, oferta jest atrakcyjna z punktu
widzenia animatorów. Jest jednak mniejsze przekonanie co do pozytywnej oceny tej oferty
z punktu widzenia nauczycieli.
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wykres 11: odniesienie się beneficjentów do stwierdzenia: B
 MK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu
widzenia animatorów kultury

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=16)
wykres 12: odniesienie się beneficjentów do stwierdzenia: B
 MK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu
widzenia nauczycieli

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=16)
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Letnia Akademia Edukacji Kulturowej była bardzo pozytywnie oceniona przez beneficjentów
(wywiad swobodny / dyskusja grupowa). Oceniona pozytywnie była m.in. formuła spotkań
skracająca dystans między uczestnikami warsztatów a prelegentami, umożliwiająca
rozmowy po warsztatach już w swobodnej atmosferze. Uczestnicy wspominali o tym,
że odczuwają kompleks małej miejscowości, ale atmosfera tego działania dawała im duże
poczucie bezpieczeństwa i znosiła ewentualne bariery.

” Warsztaty w Czaplinku na letniej akademii były świetne POD KAŻDYM WZGLĘDEM.
źródło: ankieta CAWI

” To były moje najlepsze warsztaty.
źródło: wywiad swobodny / dyskusja grupowa

Uczestnicy jako dobre strony tej części oferty sieciująco-integracyjnej ocenili m.in.:
● wieczór integracyjny,
● swoje towarzystwo,
● wymianę doświadczeń,
● wzajemne inspirowanie się,
● wzajemną otwartość na innych.

” Ja mam wrażenie, że właśnie takich spotkań z ludźmi młodymi, którzy coś robią,
czegoś chcą, powinno być więcej na tych warsztatach. Gros odbiorców naszych działań
to będą właśnie młodzi ludzie. Ja mam obawy, że my już odstajemy od tego, co się
dzieje.
źródło: wywiad swobodny / dyskusja grupowa

” Co jest jeszcze ważne w BMK: są rzeczy, które są nam potrzebne, albo które my sami
proponujemy i sobie negocjujemy, że coś by było fajnego. Takich rzeczy nikt nam inny
nie da (...). Poza BMK nie miałbym szkolenia prowadzonego przez nastolatkę
z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, które w ogóle kopnęło w zupełnie jeszcze inną
stronę, to jak myśleliśmy, przynajmniej część z dorosłych myślała, o młodzieży, o tym,
co jest im potrzebne. Mnie przypomniało, że oni mają potrzebę poczucia sprawczości,
że to jest im potrzebne, że to co robią, chcą żeby zostało zauważone, docenione, mieć
takie potwierdzenie, że nie są bandą gówniarzy, którą się olewa, brzydko mówiąc…
I takie spotkania są ważne!
źródło: wywiad TDI

Powyższe cytaty wskazują na ważne aspekty, m.in. na istniejącą wśród animatorów
i edukatorów potrzebę dostrzeżenia i docenienia dzieci i młodzieży wraz z ich przejawami
aktywności, postawami i wartościami oraz na wyjątkowość działań w ramach programu BMK.
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2.3 Rozwój kompetencji beneficjentów
Wśród umiejętności i kompetencji, które zdobyli bądź rozwinęli beneficjenci oferty
szkoleniowo-warsztatowej i sieciująco-integracyjnej, osoby ankietowane (ankieta CAWI)
wymieniają w pytaniu otwartym szerokie spektrum, które można spróbować uporządkować
w poniższy sposób:
● kompetencje specjalistyczne, a wśród nich:
○ kompetencje cyfrowe / umiejętność korzystania z narzędzi komputerowych /
wiedzę nt. prowadzenia zajęć w internecie;
○ kompetencje w zakresie fotografii / umiejętność fotografowania;
○ technikę d
 ot painting;
● kompetencje menedżerskie / zawodowe, a wśród nich:
○ współpracę, pracę w zespole / w grupie;
○ umiejętność organizowania i planowania pracy;
○ umiejętność pisania wniosku;
○ umiejętność realizowania projektu;
○ wiedzę nt. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
○ wiedzę nt. pozyskiwania partnerów;
○ umiejętność nawiązywania nowych kontaktów;
○ komunikację / komunikatywność;
○ sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą;
○ zabawy dla najmłodszych;
○ promowanie działań;
○ wiedzę z zakresu edukacji kulturowej / zagadnienia dot. kultury i edukacji /
wiedzę nt. pracy w kulturze / prowadzenia działalności w instytucji kultury;
● kompetencje społeczne i osobiste, a wśród nich:
○ kreatywność / pomysłowość;
○ komunikację / komunikatywność;
○ zabawy dla najmłodszych;
○ umiejętność nawiązywania nowych kontaktów.

2.4 Sieć regionalna BMK
80% osób, które wzięły udział w ankiecie CAWI czuje się członkami sieci regionalnej BMK.
A blisko 70% deklaruje, że współpracuje z innymi osobami i organizacjami ze świata kultury
i oświaty. Wśród partnerów swoich działań wskazali m.in. instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, zespoły artystyczne (muzyczne, śpiewacze), artystów i twórców, lokalnych
liderów, biblioteki, szkoły i przedszkola, straż pożarną, koło gospodyń, parafię, uczelnię wyższą,
magazyn.
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wykres 13: procent beneficjentów, którzy czują się członkami sieci współpracy w programie BMK
w woj. zachodniopomorskim

źródło: ankieta CAWI (N=25)

wykres 14: procent beneficjentów, którzy podejmują współpracę z innymi podmiotami z zakresu
kultury / oświaty

źródło: ankieta CAWI (N=25)

W pytaniu otwartym w ankiecie CAWI beneficjenci wskazali na różnorodne korzyści wynikające
z bycia członkiem sieci regionalnej BMK. Padło 19 odpowiedzi, a wśród nich m.in.:
● wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji;
● realizowanie wspólnych projektów / współpraca;
● spotkania z innymi / kontakty;
● wsparcie / pomoc ze strony uczestników;
● wspólne rozwiązywanie problemów / konsultowanie się;
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●
●
●
●

nowy punkt widzenia / nowe spojrzenie na kulturę;
motywacja do działania;
rozwój osobisty;
dobra zabawa.

” Ważność i odpowiedzialność za wspólny region – strzelamy do tej samej bramki. Żywa
wymiana spostrzeżeń i doświadczeń na pewno otwiera nowe perspektywy na pojedyncze
kwestie i skraca czas indywidualnego dochodzenia do źródeł problemów. Mam nadzieję,
że w dalszej perspektywie czasowej sieć będzie żywym organizmem, który silnie oddziałuje
swoimi sokami na społeczności regionalne.

” Korzystanie z dobrych praktyk, wiedzy i kreatywności innych uczestników, prelegentów
itd. w celu rozwijania potencjału mieszkańców gminy i pracowników instytucji.

” Przyjaciele, z którymi można porozmawiać o problemach zawodowych, bo zajmują się
tym samym co ja, ale w innych instytucjach.
źródło: ankieta CAWI

” Dzisiaj widzę BMK przez relacje, przez relacje między ludźmi. I to jest chyba ważne
właśnie, żeby mieć relację, żeby być w relacji z ludźmi.
źródło: wywiad TDI

Z cytatów zamieszczonych powyżej wynika, że dla osób skupionych wokół regionalnej sieci
BMK w województwie zachodniopomorskim ważne jest oddziaływanie tej sieci na region i jego
mieszkańców. Beneficjenci oferty sieciująco-integracyjnej doceniają zarówno korzyści
wynikające z możliwości otrzymania wsparcia merytorycznego jak i mentalnego,
emocjonalnego wynikającego z p
 oczucia wspólnoty i zażyłości relacji.

2.5 Współpraca sektorów kultury i oświaty

” Fajne jest to, że dzięki BMK możemy się nawzajem poznawać się uczyć się swoich
języków, bo tak naprawdę pracując z młodzieżą to szkoła dzięki kulturze może nauczyć się
tego, że do młodzieży można rozmawiać inaczej, a my przypominamy sobie dzięki szkole,
że oni mają inne życie i mają inne problemy, że szkoła w życiu młodzieży zajmuje 80%
czasu albo i 100% ich życia, i jak chcemy z nimi wszyscy sensownie rozmawiać i ich
rozwijać to droga współpracy, robienia takich wspólnych projektów, gdzie łączymy siły, jest
bardzo fajna. Często jest tak, że edukatorzy kulturowi nie mają przygotowania
pedagogicznego, że my nie mamy przygotowania psychologicznego, i nauczyciele mają
tę możliwość, że oni nam mogą pomóc jak pracować z młodzieżą, przypominać o takich
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rzeczach typowo rozwojowych (...). A z drugiej strony my możemy pokazać nauczycielom
jak można pracować inaczej, odczarować pracę warsztatową (...) i takie metody aktywne,
nietablicowe (...).
źródło: wywiad TDI

20 osób na 25, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie CAWI, zdecydowanie się nie zgadza i
raczej się nie zgadza ze stwierdzeniem, że współpraca obu sektorów jest niemożliwa, gdyż obie
strony nie mają wspólnych interesów.
13 osób na 16 zdecydowanie się zgadza i raczej się zgadza ze stwierdzeniem, że współpraca
obu sektorów jest konieczna, gdyż pracują dla tej samej grupy (dzieci, młodzież).
8 osób na 16 zdecydowanie się nie zgadza i raczej się nie zgadza ze stwierdzeniem,
że nauczyciele nie podejmują współpracy z placówkami kultury, przy czym 5 osób
zdecydowanie się zgadza i raczej się zgadza.
11 osób na 16 zdecydowanie się nie zgadza i raczej się nie zgadza ze stwierdzeniem,
że placówki kultury nie podejmują współpracy z nauczycielami.
Na temat stwierdzenia, że brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury
mogliby się poznać 8 odpowiedzi brzmi „zdecydowanie się zgadzam” i „r aczej się zgadzam”; 7
odpowiedzi to „ zdecydowanie się nie zgadzam” i „ raczej się nie zgadzam”.
wykres 15: odniesienie się beneficjentów do stwierdzenia: b
 rakuje miejsc, gdzie nauczyciele i
animatorzy mogą się spotkać

źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (N=16)
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3.0 Obszar bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych,
przede wszystkim: dzieci i młodzieży (obszar II)
tabela 3: zestawienie metod badawczych – obszar II
próba badawcza //
metoda badawcza

wykonanie

liczba osób, które

poproszono o udział

liczba

w badaniu

procent

analiza danych zastanych (desk research)
analiza wniosków projektowych, które

12 kompletów

12 kompletów

100%

analiza odrzuconych wniosków

8 kompletów

8 kompletów

100%

ankieta wydzieranka

12 kompletów

5 kompletów*

42%

sesja plakatowa

12 kompletów

8 kompletów

67%

wywiady TDI z realizatorami projektów

6

6

100%

otrzymały dofinansowanie, wraz z
dokumentacją poprojektową

projektowych, wraz z kartami ocen

konsultacje eksperckie
źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Operatora regionalnego
* realizatorzy dwóch projektów nie przedstawili tabeli wartości z danymi wprowadzonymi na podstawie
ankiety wydzieranki. W przypadku kolejnych trzech projektów sposób nanoszenia danych do tabeli

wartości nie pozwolił na uwzględnienie tych danych w analizach (np. zamiast wartości w określonych
kolumnach pojawiał się ogólny opis słowny albo wartości nie zgadzały się pod względem sumarycznym

wobec innych podanych wskaźników). W przypadku kolejnych dwóch projektów sposób zapisu wartości
przy pojedynczych pytaniach budził wątpliwości, przy czym w przypadku jednego z tych projektów na
jedno pytanie z możliwością udzielenia jednej odpowiedzi osoby ankietujące potraktowały to pytanie jako

wielokrotnego wyboru. Tym samym do analiz zbiorczych poszczególnych pytań zostało wykorzystanych
jedynie pięć tabeli wartości. Niemniej, na potrzeby analizowania szerszych kontekstów wszystkie
przedstawione tabele wartości posłużyły jako materiał dostarczający określony wycinek wiedzy.
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tabela 4: zestawienie projektów regrantingowych
liczba

Lp.

wydarzenie

miejsce realizacji

bezpośred
nich

odbiorców
projektu

1.

2.

A może poruszymy Pyrzyce?

Akcja animacja

Pyrzycki Dom Kultury

świetlice wiejskie w

liczba

pośrednich
odbiorców

(publiczność)

brak

brak

danych

danych

70

brak

Bobrowe, Bolegorzynie,

danych

Chlebowie, Cieszynie,
Darskowie,
Kosobudach, Lubieszewie,
Rzęśnicy, Starym Worowie,
Stawnie, Warniłęgu
3.

Alternatywa lekcja sztuki

Zespół Szkół Prywatnych

13

70

brak

brak

danych

danych

22

50

20

37

Słoneczne
4.

5.

Czuj to

Jacy jesteśmy

Czaplinek

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczy w
Szczecinku

6.

Kultura sąsiada

Rodzinny Dom dla Dzieci w
Trzebieszewie,
Kooperatywa Łaźnia w
Szczecin

7.

Miniatura & ArchiTEKTURA

Karsko

22

50

8.

Młodzi tropiciele pomników przyrody

Połczyn Zdrój

20

200

9.

Piramida marzeń

Zespół Szkół w Świerczynie

13

bez

publicznoś

23

ci
10.

Regenwalde dawniej, Resko dziś

Zespół Szkół w Resku,

30

100

10

200

16

450

236

1157

Centrum Kultury w Resku
11.

Sztuka natury

Szczecin International
School

12.

The show must go on

Czaplinek, Nowe Drawsko,
Stare Drawsko, Połczyn
Zdrój

źródło: opracowanie własne na podstawie tabel wartości, metryczek i danych od Operatora regionalnego

3.1 Grupy bezpośrednich odbiorców
W przypadku 11 projektów bezpośrednimi odbiorcami były dzieci i młodzież (do 19. roku
życia). Jedynie w projekcie „Akcja animacja” poza dziećmi udział wzięli także dorośli (w każdej
wskazanej w wydzierance grupie wiekowej powyżej 20. roku życia).
W pięciu tabelach wartości pojawiły się informacje o uczestnikach poniżej 10. roku życia.
Analizując wszystkie tabele wartości wynika, że najliczniejszą grupą bezpośrednich
beneficjentów były osoby w wieku 12-15 lat.
Wnioski tej analizy mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na wątpliwości wskazane
w tabeli nr 3.

3.2 Typy działań
Regulamin Konkursu Regrantingowego Bardzo Młoda Kultura Województwo Zachodniopomorskie
2020 zakładał jako cel podstawowy promowanie współpracy pomiędzy sektorami kultury
i edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej adresowanych do dzieci
i młodzieży.
W każdej inicjatywie realizatorzy (uczestnik i partner) musieli reprezentować oba sektory: sektor
kultury i sektor edukacji.
Przy ocenie inicjatyw zwracano uwagę m.in. na:
● znaczenie planowanych działań dla rozwoju osobistego i społecznego dzieci
i młodzieży;
● realizacja diagnozy partycypacyjnej dzieci i młodzieży;
● charakter procesu edukacyjnego;
● współpraca środowisk edukacji i kultury.
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Na podstawie relacji pisemnych z realizacji projektów regrantingowych wynika,
że realizatorzy stawiali sobie podobne cele. Oto liczby projektów, w których wskazane zostały
poniższe priorytety:
wykres 16: cele i priorytety inicjatyw regrantingowych wskazane przez realizatorów

źródło: opracowanie własne na podstawie metryczek inicjatyw (N=12)
tabela 5: opisy projektów regrantingowych
Lp.

wydarzenie

cele – podsumowanie

skrócony opis

1.

A może poruszymy Pyrzyce?

l. krzewienie nowoczesnych

1. zapoznanie uczestników z

form edukacji kulturowej;

tematem animacji poklatkowej;

2. tworzenie warunków do

2. wykonanie przez dzieci

współdziałania;

własnych animacji technikami:

3. wsp6lne inspirowanie i

rysunkową, lalkową,

poszerzanie wiedzy i

komputerową;

kompetencji w przekazie

3. zapoznanie uczestników z

edukacyjnym i kulturalny

dziejami Pyrzyc;
4. przygotowanie filmu o
Pyrzycach (w tym m.in.
stworzenie scenariusza,
scenografii i montaż)
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2.

Akcja animacja

1. wspieranie i rozwijanie

1. zachęcanie uczestników do

kreatywności twórczej dzieci i

działań zwiększających

młodzieży, funkcji

potencjał twórczy;

poznawczych spostrzegania,

2. eksperymentowanie poza

koncentracji, myślenia i

zwyczajowo przyjętymi

abstrahowania;

schematami;

2. integracja;

3. animacja poprzez zabawę,

3. rozwijanie umiejętności

eksperymentowanie i

współpracy

doświadczanie;
4. dwa spotkania
organizacyjne, jedenaście
spotkań warsztatowych i
animacyjnych;
5. wydanie gry edukacyjnej i
pamięciowej;
6. wydanie specjalnej gazetki;
7. działania teatralne,
kabaretowe i artystyczne;
8. działania nawiązujące do
historii miejscowości

3.

Alternatywa lekcja sztuki

1. rozwinięcie wiedzy

1. stworzenie scenariuszy

uczestników z zakresu

lekcji, zakup materiałów

plastyki;

plastycznych;

2. współpraca animator –

2. lekcje: rozmowy o sztuce,

nauczyciel: wymiana

kim jest artysta, czym jest

doświadczeń, wzajemne

dzieło sztuki;

inspirowanie się (możliwości

3. przekazanie uczestnikom

przenikania się oświaty i

Twórczych Pakietów;

kultury);

4. tworzenie indywidualnych i /

3. wzmocnienie kompetencji

lub grupowych prac;

społecznych uczestników;

5. performatywny wernisaż

4. integracja

połączony z oprowadzaniem

międzydyscyplinarna;

kuratorskim przygotowanym
przez uczestników
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5. wpływ na kształtowanie
przyszłych odbiorców kultury i
artystów
4.

Czuj to

1. budowanie relacji

1. spotkanie z pedagog;

międzyludzkich i kompetencji

2. przełożenie emocji i uczuć

społecznych;

na działania sceniczne;

2. uczestnicy jako autorzy

3. stworzenie spektaklu

działania;
3. zbliżenie światów
edukacyjnego i artystycznego
5.

Jacy jesteśmy

1. rozwój kompetencji

1. warsztaty fotograficzne i

społecznych;

warsztaty plastyczne;

2. rozwój nowej formy zajęć

2. wybór fotografii do

terapeutycznych;

fotoksiążki;

3. rozwój nowych umiejętności

3. opracowanie prezentacji
multimedialnej;

realizatorzy zamieścili informację, że realizacja projektu była
ograniczona ze względu na obostrzenia covidowe, kwarantanny i
nieobecności uczniów, zakaz wyjść, zgromadzeń itp.*
6.

Kultura sąsiada

1. pogłębienie wiedzy dzieci i

1. nauka podstaw języka

młodzieży o kulturze sąsiada;

obcego;

2. wzmocnienie i umocnienie

2. poznawanie miejscowości;

procesów integracyjnych;

3. różne formy zabaw i gier,

3. wzmocnienie poczucia

zajęcia plastyczne;

akceptacji i tolerancji

4. wspólne nocowanie i
gotowanie

7.

Miniatura &

1. zachęcanie do aktywnego

1. warsztaty integracyjne;

ArchiTEKTURA

udziału w kulturze;

2. warsztaty dot. lokalnej

zmniejszenie dysproporcji w

historii oraz dziedzictwa

dostępie do kultury;

materialnego i

2. wzmocnienie lokalnej

niematerialnego;

tożsamości kulturowej;

3. gra komunikacyjna

animacja społeczno-kulturalna
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w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego;
3. wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych do włączania
w aktywność kulturalną (także
w odniesieniu do izolacji
społecznej w trakcie pandemii)
8.

Młodzi tropiciele pomników

1. rozbudzenie ciekawości

1. akcja reklamująca projekt;

przyrody

poznawczej;

2. konkurs i diagnoza wiedzy

2. wzmacnianie tożsamości
narodowej i przynależności
regionalnej (poznawanie
historii i piękna okolicy;
dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze);
3. opracowanie mapy i albumu
z pomnikami przyrody

uczniów nt. historii miasta i
pomników przyrody;
3. spotkania z

przedstawicielem
nadleśnictwa;

4. spotkania z fotografem;
5. wycieczka do Ogrodów
Hortulus;

6. spacery po mieście, w tym
historyczny;

7. wykonanie albumów i
wystawy
9.

10.

Piramida marzeń

1. kształtowanie umiejętności

1. cykliczne warsztaty służące

społecznych;

m.in. budowaniu pozytywnego

2. ekspresja uczuć,

obrazu siebie;

odreagowanie stresu;

2. wykorzystanie technik

3. wspólne odkrywanie

arteterapeutycznych;

wartości, potrzeb, etc. i

3. stworzenie instalacji

przejmowanie inicjatywy

Piramida marzeń

Regenwalde dawniej, Resko

1. integracja, współpraca

1. warsztaty historyczne,

dziś

między uczestnikami;

fotograficzne i plastyczne;

2. poznanie historii miasta,

2. wędrówka po mieście

pod kątem tworzenia nowej
publikacji;
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3. przekonanie mieszkańców i
powołanie Muzeum Ziemi
Reskiej w Resku
11.

Sztuka natury

1. kontakt z przyrodą i sztuką;

1. wykład na temat sztuki;

2. przybliżenie uczestnikom

2. rozmowa z artystką;

przebiegu procesu twórczego;

3. realizacja rzeźb,

3. kontakt bezpośredni

dokumentacja i refleksja;

uczestników z artystką

4. konsultacje z artystka
(informacja zwrotna
skierowana do każdego
uczestnika);
5. wystawa powarsztatowa (w
szkole oraz mediach
społecznościowych)

realizatorzy zamieścili informację, że wystawa w galerii oraz jej
otwarcie zostało odroczone w czasie, a uczniowie ze względu na
to, że byli młodsi niż zaplanowana grupa byli mniej
zaangażowani niż się spodziewano (zmiany związane były z
pandemią)*
12.

The show must go on

1. rozwój kompetencji

1. warsztaty;

społecznych

2. wspólny trzydniowy pobyt;
3. wystawienie spektaklu;
4. udzielenie przez
uczestników wywiadu;
5. malowanie obrazu;
6. tworzenie filmu

źródło: opracowanie własne na podstawie metryczek inicjatyw
* w przypadku pozostałych projektów realizatorzy nie wskazywali na większe przeszkody w realizacji
założonych celów; w większości przypadków wyrażane opinie pozwalają wnioskować, że cele zostały
osiągnięte

Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że istnieje zbieżność między celami,
które stawiał Operatora programu BMK w woj. zachodniopomorskim w roku 2020 a tym,
które cele wg deklaracji realizatorów zostały zrealizowane. Realizatorzy odnosili się do rozwoju
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kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży oraz do współpracy środowisk
edukacji i kultury.
Realizatorzy projektów regrantingowych nie odnoszą się w relacjach pisemnych
bezpośrednio do partycypacji dzieci i młodzieży. Z opisów inicjatyw można wnioskować
o różnym stopniu włączania dzieci i młodzieży w projektowanie i realizowanie działań.
W przypadku kilku inicjatyw pojawiają się refleksje wyraźnie wskazujące na intencję
zrealizowania d
 ziałania w duchu partycypacji:

” (...) dzięki temu, że był od początku do końca realizowany przez młodzież, że był
to projekt nie tylko dla młodzieży, ale także projekt młodzieży, przyczynił się do rozwoju
kompetencji społecznych młodzieży.
źródło: metryczka inicjatywy

” To jest ich [dzieci i młodzieży – przyp. Anna Tuderek]. Oni wychodzą na scenę, to oni
się wypowiadają. I tutaj dziewięćdziesiąt parę procent sprawczości to jest ich robota. (...)
Zupełnie inaczej im się pracowało, kiedy mieli to poczucie sprawczości, że to jest ich.

” Nie chciałyśmy narzucać pomysłów (...). Nie chciałyśmy wymyślać za dzieci. (...)
Najważniejsze było to, żeby nie wykonywać pracy za dzieci. (...) Bo mamy jednak taką
tendencję wchodzenia w rolę nauczyciela: ja za ciebie zrobię, bo potrafię to lepiej dociąć,
wyciąć… Nie! To może nie jest tak extra doskonałe, ale najważniejsze, że to dzieci
wymyśliły, dały temu taki pomysł i same to zrobiły.
źródło: wywiady TDI

3.3 Kompetencje
3.3.1 Autorefleksja odbiorców bezpośrednich
Na podstawie analizy sesji plakatowej można wyodrębnić kilka rodzajów kompetencji, których
nabycie lub rozwinięcie zauważyli u siebie bezpośredni odbiorcy działań.
Wskazane zdobyte umiejętności praktyczne to m.in.:
● wykonanie określonych rzeczy, jak np. dekoracje, makiety szkoły lub miejscowości,
artbooki, rzeźby z roślin;
● organizowanie spotkania;
● przeprowadzenie wywiadu;
● stworzenie kukiełek i przedstawienie wiersza w teatrzyku.
Odbiorcy bezpośredni wskazywali także na to, że po projekcie potrafiliby / mogliby:

” Docenić siebie.
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” Mówić innym miłe rzeczy.
” Powiedzieć co umiem robić i co jest dla mnie fajne.
źródło: sesja plakatowa

Bardzo często wskazywaną wartością, która wynikała dla uczestników z udziału
w projekcie były dobre wspomnienia i dobra zabawa. Inne rzeczy, z którymi uczestnicy zostali
po projektach to np.:
● świadomość (roli) wyobraźni:

” Dowiedziałam się, że dzieci mają bardzo dużą wyobraźnię.
” Zabieram ze sobą dużo wyobraźni.
źródło: sesja plakatowa

●
●

wiedza o własnych wartościach i potrzebach;
świadomość własnych możliwości:

” Dowiedzieliśmy się, że wiele potrafimy i jeszcze możemy dużo więcej.
” Dużo potrafię.
źródło: sesja plakatowa

●

●

wiedza z określonych obszarów, m.in.:
○ tworzenie gazetki,
○ pomniki przyrody,
○ artyści i artystki,
○ sztuka,
○ własna wieś, miejscowość,
○ zainteresowania uczestników innych świetlic,
motywacja:

” Zabieramy ze sobą więcej odwagi i doświadczenia na dalsze wyzwania i działania,
uśmiech i zadowolenie oraz dumę, że braliśmy udział w projekcie.
źródło: sesja plakatowa

W sesji plakatowej padały także wypowiedzi uczestników, które pozwalają wnioskować
o ważnej roli doświadczenia pracy zespołowej, co umożliwiały zrealizowane działania
projektowe.
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” Fajnie jest robić coś razem, ale poza szkołą i lekcjami.
” Nie wiem co, ale w grupie. ( odpowiedź na pytanie: jaki powinien być kolejny projekt)
źródło: sesja plakatowa

W niektórych wypowiedziach pojawiały się deklaracje kontynuowania rozpoczętych
działań, jak np. uczenie się kolejnych układów tanecznych czy kontynuowanie prenumeraty
gazety o życiu świetlic. Można wnioskować także o tym, że zrealizowane projekty i działania
uruchomiły zmianę i potrzebę podążania w danym kierunku:

” Chcielibyśmy zrobić kolejną makietę, której tematem byłaby inna historia naszej
miejscowości.

” Chcielibyśmy zrobić prawdziwy teatr, w którym my byśmy występowali.
źródło: sesja plakatowa

Warto zwrócić uwagę także na głosy, które – tak jak cytat powyżej – wskazują
na potrzebę realnego oddziaływania na to, co wydarza się w ramach projektów.

” Chcielibyśmy brać czynny udział w projektowaniu naszych pomysłów.
źródło: sesja plakatowa

Analiza ankiety wydzieranki pokazuje, że uczestnicy poszczególnych projektów oceniali
je „bardzo pozytywnie” i „pozytywnie” (ze wszystkich ankiet tylko jeden głos wskazywał na
bardzo negatywną ocenę). W ocenie uczestników projektów stali się oni (w kolejności od
największej liczby głosów do najmniejszej):
1. osobami bardziej kreatywnymi,
2. lepiej współpracującymi z innymi,
3. potrafiącymi lepiej porozumieć się z innymi,
4. osobami mającymi większe zaufanie do innych,
5. lepiej rozumiejącymi media (m.in. telewizję, radio, internet).
Opisane w tabeli nr 3 nieścisłości pojawiające się w tabelach wartości nie pozwalają na rzetelne
przedstawienie wyników odpowiedzi na pytanie co najbardziej podobało się uczestnikom
projektów. Przyglądając się zestawionym wynikom z pięciu poprawnie wypełnionych tabel
wyłania się, że u
 czestnicy docenili:
● lepsze poznanie swojej miejscowości, swojego otoczenia,
● radość z samodzielnego tworzenia.
Przyglądając się wszystkim tabelom wartości widać, że często wskazywaną odpowiedzią była
także odpowiedź „mój wpływ na to, co się działo”.
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3.3.2 Informacje zwrotne od realizatorów
Na podstawie dokumentacji poprojektowej (podsumowanie ewaluacji) wynika, że realizatorzy
projektów zauważyli u dzieci i młodzieży rozwój różnorodnych kompetencji, umiejętności
i postaw. Wśród najczęściej opisywanych były:
● kreatywność,
● umiejętność współpracy, pracy w zespole,
● poczucie identyfikacji i/lub poznanie miejsca (zamieszkania), historii i kultury
społeczności lokalnej (w tym uważność na kwestie tożsamościowe),
● nabranie zaufania do siebie i innych,
● nabycie kompetencji cyfrowych, wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, rozumienie mediów,
● odwaga i wiara we własne możliwości, pewność siebie:

” Okazało się, że potrafią. Że nie wszystkie zdjęcia są do wyrzucenia, że niektóre są fajne
i sami widzieli: fajne, mniej fajne, to możemy wykasować… To jest też bardzo fajna strona
tego całego projektu, że jednak potrafią, a nie że nie potrafią, bo są niepełnosprawni. Nie,
potrafią!
źródło: wywiad TDI

● porozumiewanie się, komunikowanie się i komunikatywność,
● samodzielność,
● cierpliwość przy tworzeniu i oczekiwaniu na efekty,
● nabycie różnorodnych umiejętności praktycznych.
W opisach pojawiały się także takie kompetencje jak kształtowanie umiejętności organizacji
pracy (podział zadań, branie odpowiedzialności za powierzone zadanie), umiejętności dzielenia
się swoim doświadczeniem z innymi oraz rozwijanie wyobraźni.
Ciekawym aspektem wydają się refleksje i spostrzeżenia realizatorów inicjatyw
w zakresie tego, jak praca artysty (w znaczeniu ścieżki zawodowej) lub sam proces twórczy
mogą być lub są postrzegane przez dzieci i młodzież i że wątki te są dla nich interesujące:

” Jest jedna rzecz, która ich na pewno zaskoczyła – to jak pracochłonny jest proces
stworzenia takiego filmu. (...) widzieli jaka jest to lekcja pokory, jak wiele pracy kosztuje
twórców stworzenie kilkuminutowego dzieła.

” Jednak większość i rodziców i dzieci myśli pod kątem przyszłości tego dziecka w
kategoriach zarabiania pieniędzy i takiej wygody życiowej. I nagle pojawia się ktoś, kto jest
tym biednym artystą, bo czasy są dla artystów fatalne, i ten ktoś ma świetne
samopoczucie, i bardzo dobrze się czuje, i ma dobre poczucie humoru, i radzi sobie z tym
wszystkim w jakimś tam sposób, nie żyje w kartonie… Więc myślę, że to też była taka jakby
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furtka, że jest taka opcja. Nie trzeba być lekarzem, architektem i kimś tam jeszcze, tylko
można być artystą i nic się nie stanie, i można się normalnie realizować w życiu i dobrze
się z tym czuć. Także myślę, że to była najważniejsza lekcja.
źródło: wywiady TDI

” Dzieci same wyrażały chęci uczenia się o jeszcze innych artystach, których sami
proponowali.
źródło: podsumowanie z ewaluacji

Cytaty poniżej wskazują na realną potrzebę dzieci i młodzieży wpływania bezpośrednio
na rzeczy, w które angażują się / są angażowane. Możliwość decydowania w określonych
zakresach, kształtowania rzeczy wg preferencji dzieci i młodzieży dają bardzo pozytywne efekty:
wzrost motywacji wewnętrznej do uczestniczenia w zajęciach, chęć wzięcia odpowiedzialność
za efekt wspólnych działań oraz zaangażowanie i gotowość do kontynuowania pracy
i pozostania w procesie zainicjowanych zmian.

” Dzięki udziale w projekcie dzieci mogły ukazać swoje umiejętności, pasje, mogły
wykonywać wszystko wedle własnego gustu i pomysłu, gdyż każde takie zachowanie
ukazywało ich artystyczne podejście do danego zagadnienia.

” Dzieci nabrały pewności siebie, ponieważ udział w projekcie pokazał im, że mają realny
wpływ na efekt zaplanowanych działań.

” Są chętni dalej kontynuować przygodę z teatrem, zarówno kukiełkowym jak i zwykłym.
Mają już kolejne pomysły na przedstawienia, wspólne działanie i tworzenie czegoś nowego
od początku do końca tak jak to sobie wyobrażają.
źródło: podsumowania ewaluacji

” Jeżeli chodzi o takie projekty typowo teatralne, to jak oddajemy dzieciom sprawczość
to one uczą się konstruować scenę, uczą się myślenia o timingu scenicznym, uczą się
improwizacji, uczą się jakichś podstaw reżyserii. To się bardzo fajnie przekłada potem
na pracę w grupie, bo to są wszystkie mechanizmy grupowe, które oni mogą u siebie
zaobserwować (...) Zdobywają pewność siebie, bo to też nie jest łatwe, żeby rozmawiać
o własnych lękach, o rzeczach które nas bolą, o tym czego się boimy, o tym, co nas
przeraża, co sprawia nam trudności. Uczą się opowiadać o takich rzeczach, uczą się
pracować z własnymi emocjami (...) To oni musieli stanąć przed kamerą, nie uciekali.
Więc uczą się pewności siebie, uczą się wypowiadania siebie i uczą się jak rozmawiać
z rówieśnikami i z osobami dorosłymi. I też się uczą tego, że nie każdy dorosły to jest wróg.
(...) Dla nich ważne było to, że raz: oni poczuli się docenieni, a dwa: że pozwoliliśmy
im opowiedzieć o nich tak, jak oni chcieli by ich językiem (...). Oni mogli zrobić coś swojego
i to było dla nich bardzo ważne.
źródło: wywiad TDI
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Na p
 otrzebę kontynuowania wspólnej pracy w grupie wskazują cytaty poniżej:

” Pojawiły się opinie, że takie zajęcia powinny na stałe zagościć w programie zajęć
szkolnych.

” Wspólny pomysł to dalsze prowadzenia kółka fotograficznego.
” Wykazali chęć jeszcze nie raz spotkać się na kulinarnych warsztatach, bo to jest
ciekawe i pyszne.
źródło: podsumowania ewaluacji

Pojawiły się także informacje zwrotne na temat proponowanych działań ewaluacyjnych
dla dzieci i młodzieży, które wskazują na to, że dla pewnych grup, np. dzieci w młodszym wieku
lub osób z niepełnosprawnościami narzędzia ewaluacyjne w zaproponowanym kształcie
mogą okazać się nieadekwatne do potrzeb i preferencji:

” Zbyt dużo czasu poświęconego na ewaluację inicjatywy dla uczniów , którzy są
permanentnie oceniani nie jest przestrzenią do rozwoju kulturowego i twórczego. Młodzież
w tym wieku ma przesyt tego typu mierzenia na każdym kroku.

” Ewaluacja z wagonikami jest zbyt trudna dla uczniów ze szkoły podstawowej, część
osób mniej świadomych zniechęca się i nie wyraża swojej opinii.
źródło: podsumowanie ewaluacji

” Końcówka projektu polegała na tym, żeby dzieci wyraziły swoją opinię. U mnie ¾ dzieci
jest niemówiąca albo mówiąca bardzo słabo (...)
źródło: wywiad TDI

Niemniej, pojawiały się także głosy przeciwne:

” W ogóle świetne były materiały jeżeli chodzi o ewaluację (...). My to zrobiłyśmy zaraz
po zakończeniu inicjatyw i też fajnie dzieci wspólnie wtedy już robiły (...). Nie jakaś nudna
ankieta (...) ciekawa forma i dla nas samych, bawiłyśmy się jak dzieci, ale dzieci też.
źródło: wywiad TDI
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3.4 Analiza odrzuconych wniosków projektowych
W 2020 roku przyznano granty 12 projektom, na 20 złożonych. Dobrymi stronami trzech
najwyżej ocenionych wniosków były:
● dostrzeganie i angażowanie uczestników na wszystkich etapach realizacji projektu,
dostrzeganie ich potrzeb oraz włączanie także w procesy decyzyjne;
● rzetelna diagnoza partycypacyjna dzieci i młodzieży;
● przemyślana i dobrze zaprojektowana współpraca sektorów oświaty i kultury.
Trzy wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Kolejnych pięć wniosków otrzymało
niską punktację m.in. z następujących względów:
● brak wykorzystania potencjału współpracy sektorów oświaty i kultury,
● brak wykorzystania potencjału (lub nieopisanie potencjału) pracy projektowej i procesu
edukacyjno-animacyjnego.
Analizując karty ocen zauważa się w tych pięciu wnioskach niską punktację za kryteria:
realizacja diagnozy partycypacyjnej dzieci i młodzieży (między 23 a 37 pkt na 60 pkt) oraz
współpraca środowisk edukacji i kultury (pkt: 20, 30, 35, 41, 50 na 60 pkt).
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4.0 Uzupełniające informacje zwrotne na podstawie wywiadów
TDI z realizatorami projektów regrantingowych
4.1 Ocena działań Operatora i Koordynatorów
W trakcie bezpośrednich rozmów z realizatorami padały pozytywne oceny postaw i działań
podejmowanych przez Operatora regionalnego oraz Koordynatorów. Realizatorzy wskazywali
na duże wsparcie otrzymane od Operatora i Koordynatorów, cenili sobie dostępność mailową
i telefoniczną oraz merytoryczne wsparcie w zakresie udzielanych odpowiedzi, wyjaśnień
i przykładów.

” Czułam się swobodnie, czułam że otrzymam odpowiedzi na moje pytania, była jasność
(...). Zawsze miałam wsparcie (...).

” Zawsze możemy się zapytać (...). Tutaj mamy sytuację taką, że jak nie odbiorą
to odpiszą, zadzwonią i jeszcze pomogą (...).
źródło: wywiady TDI

” Dla mnie to było bardzo ważne szkolenie. Wyjaśniło kwestie związane z formalnościami,
z organizacją, z tym jak lepiej zadbać o dzieci, o poczucie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży. Jak to najlepiej zrobić, jak wykonać ewaluację.

” To szkolenie, które się odbyło było bardzo przydatne. Bo tam było też spotkanie
z księgową, można było zadać pytania, które dla takiej osoby jak ja są bardzo trudne (...)
ileś razy zmieniałyśmy pewne rzeczy i zawsze byli otwarci i bardzo pomocni. I zawsze
można było zadzwonić i ta odpowiedź zawsze była taka pozytywna i to było miłe (...).
źródło: wywiady TDI, dot. szkolenia dla realizatorów zwycięskich inicjatyw (05.06.2020, Szczecin)

4.2 Korzyści wynikające dla realizatorów z udziału w programie
Wśród korzyści, które zauważyli realizatorzy projektów regrantingowych można wymienić m.in.:
● możliwość pozyskania dotacji na działania realizowane przez nauczycieli:

” Większość z projektów organizowanych czy przez ministerstwo czy Narodowe Centrum
Kultury to jest skierowane właśnie do stowarzyszeń, do instytucji kultury i zawsze nie
byłam tą grupą docelową jako nauczyciel, który mógłby skorzystać. (...) to dla mnie takie
pozytywne doświadczenie i gdyby wydarzyła się szansa na dalszą współpracę to myślę,
że bym skorzystała.
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” Cieszyło mnie przede wszystkim to, że istniała możliwość pozyskania funduszy
na warsztaty dla dzieci, co nie jest rzeczą prostą, jeżeli chodzi o małe miasta, o tę sferę
oświatową.
źródło: wywiad TDI

●
●

możliwość dofinansowania zajęć dla dzieci, w tym zakupu materiałów i wyżywienia;
wzajemne inspirowanie się i uczenie się od siebie wzajemnie w relacji twórca –
– nauczyciel (sektor kultury – sektor oświaty):

” Między nami było wiele różnic. (...) myślę, że się świetnie uzupełnialiśmy, że były dwa
różne spojrzenia na tworzenie tego dzieła naszego końcowego. I dla dzieci też było
to widoczne, że są dwie koncepcje, które się uzupełniają.
źródło: wywiad TDI

●

możliwość szkolenia się:

” My jesteśmy w zachodniopomorskim troszeczkę opuszczeni (...). Jak się sami
nie zorganizujemy to nikt nam tego nie da. Nie mamy takiej w województwie, jak
np. w Wielkopolsce jest Zamek, albo w Białymstoku jest WOAK, albo Instytut Korfantego
w Katowicach, to są wojewódzkie instytucje, które zajmują się szkoleniem kadr kultury
i dopieszczaniem tych swoich kadr kultury i działaniami rozwojowymi,
a my w zachodniopomorskim nie mamy nic (...). BMK daje nam tę rzecz.
źródło: wywiad TDI

●

wzrost kompetencji realizatorów w zakresie realizacji projektów:

” Było to dla nas nowe, że wszystko musimy kupować na fakturę, że trzeba później opisać
fakturę, że trzeba później sprawozdanie napisać, że ze wszystkiego trzeba się rozliczyć.

” Regrantingi to też jest fajne, bo możemy eksperymentować. To jest też pole do tego,
że może nam się nie udać, może nam się potknąć noga (...). Też procedura jest dość
sympatyczna i łatwa. To są wszystkie rzeczy, które są dostosowane do nas. (...) Jak tutaj
nie będziemy testowali umiejętności pisania wniosków i nie nauczymy się na takich
prostych rzeczach jak konstruować pomysły, a dla wielu osób było to naprawdę pierwsze
doświadczenie z pisaniem wniosków i realizacją jakichkolwiek projektów (...).
źródło: wywiady TDI
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●

wzrost kompetencji realizatorów w zakresie animacji i edukacji kulturowej:

” Widzę rozwój w osobach, które były zaangażowane w realizację inicjatywy i w samej
sobie też. (...) Widzę rozwój w osobach, z którymi pracuję. To jest grupa jedenastu
animatorek tak naprawdę. To są świetliczanki (...) Natomiast po tym projekcie nie boję się
mówić o tym, że ja pracuję z jedenastoma animatorkami.
źródło: wywiad TDI

●
●

szansę na zaangażowania wolontariuszy danej organizacji jako osób realizujących
projekt (poczucie rozwoju);
bycie częścią sieci:

” To że my się sieciujemy, poznajemy, wymieniamy doświadczenia, zderzamy środowisko
nasze kulturalne, które bywa hermetyczne z równie hermetycznym środowiskiem
nauczycielskim. Jak tak się razem spotkamy to czasami fajne rzeczy wychodzą.
źródło: wywiad TDI

●
●
●

motywację na przyszłe działania;
możliwość współpracy z grupą większą niż np. dzieci z danej klasy (poznanie dzieci,
ich kompetencji etc.);
poczucie satysfakcji z radości dzieci.

4.3 Zainicjowane procesy; rozpoznane potrzeby
Na podstawie rozmów z realizatorami inicjatyw regrantingowych wyłania się wrażenie
zainicjowanych procesów, które mają szansę prowadzić do trwałych zmian. Osoby zaproszone
do wywiadów TDI deklarowały chęć kontynuowania działań prowadzonych w ramach inicjatywy
regrantingowej. Co istotniejsze, część z tych osób podejmuje dalsze samodzielne kroki w celu
znalezienia formuły i finansowania kolejnych inicjatyw (zarówno na rzecz dzieci i młodzieży
jak i innych grup):

” Zainspirowała mnie Bardzo Młoda Kultura i wciągnęłam się na tyle, że złożyłam już swój
samodzielny projekt do innego programu (...). Zaczęłam się już bardziej interesować tym,
jak Narodowe Centrum Kultury może pomóc w rozwoju nie tylko instytucji kultury,
ale również nauczycielom.

” Już napisałam trzy projekty. Na jeden dostałam dotację (...)
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” Chciałabym to zrobić w zespole i zrobić krok dalej. Jeszcze nie wiem w jakiej formie,
ale na pewno w tym zespole. (...) Być może nawet jeszcze dalej pociągnąć,
bo zastanawiałabym się też czy wśród tych uczestników wyłonić jakichś nowych też
liderów i im dać nowe zadania. To jest rozwojowe i do przemyślenia. (...) Chciałabym mieć
też możliwość zaproszenia jeszcze kogoś, kto może nam pokazać jakiś warsztat,
z zewnątrz. To bym rozwinęła w tym nowym pomyśle.

” (...) ja już teraz wiem jak się za to zabrać. Wiem, że finansowo inaczej bym to też
rozegrała (...). Jeżeli coś takiego będzie, to będę myśleć o czymś jeszcze, bo dzieciakom
bardzo się to spodobało i to od nich wyszło, żeby dalej po tym robić jeszcze zdjęcia i coś
dalej w tym kierunku działać.
źródło: wywiady TDI

Realizatorzy dostrzegając różnorodne korzyści wynikające z udziału w programie BMK
rozpoznają także swoje potrzeby oraz ewentualne bariery uniemożliwiające (częstszą)
aktywność:

” Warsztaty, doświadczanie, laboratoria… jak najbardziej! Koniecznie kontakt bezpośredni.
(...) Myślę o temacie: potrzeba pracy w zespole, zarządzanie zespołem, zarządzanie w
projekcie (...), role w grupie, podział zadań (...)

” Ja na takie szkolenie, które ma wpłynąć na mój rozwój, a nie na rozwój szkoły, nie mogę
pojechać na przykład w godzinach pracy. Więc najlepiej by było, gdyby takie szkolenia
odbywały się albo popołudniami albo w weekendy.
źródło: wywiady TDI

Najczęściej preferowaną formą szkoleń i warsztatów są bezpośrednie spotkania stacjonarne.
W przypadku niektórych osób oferta szkoleniowa on-line (najczęściej rozumiana jako udział
w webinarium) jest atrakcyjna w późnych godzinach wieczornych (np. 21:00), co było / jest
weryfikowane w trakcie trwającej pandemii uniemożliwiającej w dużym stopniu organizowanie
stacjonarnych szkoleń i warsztatów.
Wśród tematów możliwych szkoleń, którymi byliby zainteresowani rozmówcy pojawiła się
np. sugestia dot. wskazania możliwych źródeł finansowania projektów z zakresu sztuki dla
dzieci i młodzieży (dostępnych także dla nauczycieli). Zauważalne jest także zainteresowanie
warsztatami manualnymi, rękodziełem etc.
Warto mieć na uwadze, że przy tak dużym odsetku osób dołączających każdego roku
do sieci BMK w województwie zachodniopomorskim, że osoby te potrzebują (w)prowadzenia
krok po kroku, aby mieć możliwość zapoznania się z innymi członkami sieci oraz poznania
ich działań:
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” Ja nie pochodzę stąd, więc nie bardzo mam tutaj kontakty. (...) Tutaj jest mi trudno, bo
ja nie znam ludzi. Ciężko czegokolwiek szukać, czy kogokolwiek, żeby zaprosić (...). Wydaje
mi się, że to mogłoby być fajne takie spotkania (...) Brakuje mi kontaktu z osobami, które
coś takiego robią.

” Brakuje mi na przykład, żeby gdzieś – chociaż nie wiem gdzie echo naszego projektu
jest – zobaczyć jak ludzie robili w okolicy, w zachodniopomorskim, co oni ciekawego robili,
bo może też przyszedłby do głowy jakiś inny pomysł dopasowany do naszej placówki.
Tego mi na przykład brakuje.
źródło: wywiad TDI
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Wnioski i rekomendacje
Lp.

wniosek

rekomendacja

adresat
rekomendacji

czas
wdrożenia

TRAFNOŚĆ
1.

Spotkania informacyjne w
ramach BMK 2020 w
województwie
zachodniopomorskim
odbywały się w różnych
częściach województwa, z
uwzględnieniem nowych
miejsc, w celu zachęcenia
kolejnych osób do
przyłączenia się do działań.
Przyjęta strategia
budowania sieci otwartej,
reagującej na potrzeby
(nowych) członków
owocuje coraz większą
liczbą pozyskanych do
współdziałania osób oraz
poczuciem więzi między
uczestnikami. Jest to
efektywny sposób
rozbudowywania sieci BMK
na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

Pożądanym działaniem w
kolejnych latach jest
kontynuowanie
organizowania spotkań i
szkoleń w różnych
miejscowościach, z
uwzględnieniem także
małych miast, miasteczek,
aby działający tam
animatorzy i edukatorzy
mogli skorzystać z ofert w
miejscu pracy lub/i
zamieszkania.

Operator
regionalny

2021 rok;
edycja
programu
BMK
2022-2024

Warto dążyć do
utrzymania takiego
kierunku działań przy
ewentualnym
poszukiwaniu innych
sposobów rozwoju sieci.

Operator
regionalny

2021 rok;
edycja
programu
BMK
2022-2024

zob. mapa 1, pkt 2.1, pkt 2.4
2.

Duża część osób (64%
respondentów ankiety
CAWI), które skorzystały z
oferty w I obszarze nie brały
udziału w poprzedniej edycji
BMK (2016-2019). Pozwala
to wnioskować, że sieć
skutecznie rozrasta się o
nowe osoby i p
 odejmowane
działania w tym zakresie
wydają się efektywne.
zob. wykres 3, pkt 2.1
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3.

Na podstawie ankiety CAWI
można wnioskować, że
prawie ½ osób (48%), które
skorzystały z oferty w I
obszarze związane są z
sektorem kultury, a tylko ¼
(24%) z sektorem oświaty.
zob. wykres 1, pkt 2.1

4.

Z ankiety CAWI wynika, że
tylko ⅓ (32%) beneficjentów
oferty I obszaru złożyła
wnioski o regranting.
zob. wykres 4, pkt 2.1

5.

Na podstawie ankiety CAWI
wynika, że prawie wszyscy
(96%) beneficjenci oferty I
obszaru otrzymali wsparcie,
którego oczekiwali.
Ponadto bardzo duża grupa
ankietowanych (72%)
wskazała, że ich wiedza
wzrosła. W trakcie
wywiadów TDI bardzo
często padały słowa
wskazujące na
satysfakcjonującą
wyjątkowość,
niepowtarzalność oferty

Skutecznym rozwiązaniem
zdaje się być konieczność
tworzenia tandemów
sektor kultury – sektor
oświaty na poziomie
inicjatyw regrantingowych.
Kwestią wartą przyjrzenia
się jest rozpoznanie
powodów
nieuczestniczenia
przedstawicieli sektora
oświaty w ofercie I
obszaru. Rekomendacja
dotyczy pogłębionej
diagnozy i / lub analizy
obecnego stanu wraz z
określeniem potrzeb,
preferencji i barier
uczestnictwa
wskazywanych przez
przedstawicieli sektora
oświaty.

Operator
regionalny

2021 rok;
edycja
programu
BMK
2022-2024

Opracowanie i
wykorzystanie narzędzi
pozwalających
zdiagnozować dokładne
przyczyny takiego stanu
rzeczy, umożliwiające
przygotowanie
odpowiedniego wsparcia
na przyszłą edycję.

Operator
regionalny

2021 rok

Rekomendacja kierowana
do Operatora regionalnego
dotyczy u
 trzymania
kierunku działań opartego
na dostosowywaniu oferty
do wcześniej
zdiagnozowanych, dobrze
rozpoznanych potrzeb
uczestników sieci,
uwzględniając ich
indywidualne preferencje
oraz diagnozę dot. stanu
edukacji kulturowej w
województwie.

Operator
regionalny;
Narodowe
Centrum
Kultury;
Zarząd
Województwa
Zachodniopo
morskiego

2021 rok;
edycja
programu
BMK
2022-2024
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szkoleniowo-warsztatowej i
sieciująco-integracyjnej.
Wyniki te pozwalają
postawić tezę, że o
 ferta
szkoleniowo-warsztatowa
oraz
sieciująco-integracyjnej
odpowiada na potrzeby
beneficjentów.
zob. pkt 2.2, pkt 4.1, pkt 4.2,
pkt 4.3

6.

Pojawiają się od
uczestników działań BMK
2020 różnorodne sugestie
co do formuły i tematów
przyszłej oferty w ramach I
obszaru.
zob. wykres 10, pkt 2.2, pkt
4.3

Rekomendacja dotyczy
pośrednio N
 arodowego
Centrum Kultury, który w
kolejnej edycji programu
BMK powinien utrzymać
jako priorytet wspieranie
kadr kultury i oświaty w
odpowiedzi i w oparciu na
diagnozowane lokalnie
potrzeby.
Rekomendacją dla
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego
jest, aby w sytuacji braku
wojewódzkiej instytucji
kultury koordynującej
politykę kulturalną w tym
edukację kulturową,
wspierał w każdy możliwy
sposób (także finansowy i
formalny) działania w
ramach programu BMK w
świetle działań
przynoszących efekty i
zwiększających
kompetencje pracowników
oświaty i kultury.
Rekomendacje w tym
zakresie dotyczą
następujących rozwiązań,
przy czym należałoby
zbadać poszczególne
preferencje na szerszej
grupie potencjalnie
zainteresowanych osób:
- zwiększenie dostępności
do oferty obszaru I dla
nauczycieli, którzy nie
mogą w godzinach pracy
wziąć udziału w tego
rodzaju działaniach
doszkalających;
- organizowanie szkoleń w
miarę możliwości
stacjonarnych, np. z
jednym noclegiem, w

Operator
regionalny

2021 rok
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weekendy;
- jeżeli szkolenia on-line to
forma webinarium na żywo
z możliwością odtworzenia
zapisu spotkania, w
późnych godzinach
wieczornych;
- tematy szkoleń, które
uwzględniają nowe osoby
w sieci i wyposażają je w
podstawowy zakres
wiedzy, dostępny już
pozostałym uczestnikom;
- tematy dot.wnioskowania
o regranting, wskazywania
innych możliwych źródeł
finansowania projektów
(potrzeba ta dotyczy
szczególnie
przedstawicieli sektora
oświaty), budowania i
zarządzania zespołem,
delegowania zadań,
wsparcia w rozwoju
osobistym,
przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu,
warsztaty manualne;
- zapraszanie do
prowadzenia / udziału w
spotkaniach osób
młodych, którzy są
przedstawicielami grup
docelowych, z którymi
animatorzy i edukatorzy
podejmują prace
projektowe.
ADEKWATNOŚĆ
7.

Na podstawie
analizowanych danych
wynika, że oferta projektów
wybranych w regrantingu
była adekwatna do
zaproponowanych w
Regulaminie BMK
2019-2021 kompetencji

Rekomendacja w tym
zakresie odnosi się do
utrzymania kierunku
działań.

Operator
regionalny

2021 rok
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bezpośrednich odbiorców.
Przy ocenie inicjatyw
Operator regionalny zwracał
uwagę m.in. na znaczenie
planowanych działań dla
rozwoju osobistego i
społecznego dzieci
i młodzieży, a realizatorzy
we wnioskach odnosili się
do rozwoju kompetencji
osobistych i społecznych
dzieci i młodzieży.
zob. tabela 5, pkt 3.2, pkt 3.4
SKUTECZNOŚĆ
8.

Analiza informacji
zwrotnych uzyskanych od
beneficjentów
bezpośrednich inicjatyw
regrantingowych oraz
informacji pochodzących
od realizatorów (zbieżność
wskazanych kompetencji
oraz obszarów, w których
beneficjenci rozwinęli swój
potencjał) wskazuje, że była
wysoka skuteczność w
zakresie wzmocnienia
kompetencji kluczowych
beneficjentów
bezpośrednich. O dużej
skuteczności podjętych
działań może świadczyć
także chęć kontynuowania
przez dzieci i młodzież
działań zainicjowanych w
ramach inicjatyw
regrantingowych.

Pożądane jest utrzymanie
takiego efektu działań i
ewentualne wzbogacenie
poprzez podejmowania
działań w
 zmacniających
wątek partycypacyjny w
inicjatywach, gdyż
refleksje realizatorów
wskazują na to, że oddanie
sprawczości dzieciom i
młodzieży zwiększa ich
zaangażowanie, co
przekłada się na większy
rozwój pożądanych
kompetencji. Takimi
działaniami wspierającymi
mogą być szkolenia
praktyczne dla przyszłych
realizatorów wskazujące
określone metody pracy z
dziećmi i młodzieżą.

Operator
regionalny

2021 rok

Warto przyjrzeć się tej
potrzebie i zbadać na ile
jest trwała. Obecna forma
konkursu nie daje

Narodowe
Centrum
Kultury

Edycja
programu
BMK
2022-2024

zob. pkt 3.2, pkt 3.3.1, pkt
3.3.2
9.

W dokumentach
ewaluacyjnych oraz w
trakcie prowadzonych
wywiadów pojawiała się
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refleksja dot. potrzeby
kontynuacji działań i
ponownego spotkania w
takim samym gronie (dzieci
z różnych świetlic, dzieci
imigrantów z dziećmi z
domów dziecka etc.).
zob. pkt 3.3.1, pkt 3.3.2

pewności na
kontynuowanie projektu
tego samego realizatora
na rzecz tej samej grupy.
Jednorazowe działania nie
dają szansy na
podtrzymywanie relacji
oraz utrwalanie i rozwijanie
pożądanych kompetencji u
danej grupy uczestników.
W związku z tym warto
rozważyć czy w ramach
programu jest szansa na
rozwiązania wspierające
trwałość efektów wśród
uczestników projektów
regrantingowych, np.
możliwość realizowania
projektów rocznych albo
cyklicznych 3-letnich.
INNE

10.

Pojawiają się istotne
spostrzeżenia dotyczące
materiałów ewaluacyjnych
oraz sposobów korzystania
z nich i późniejszego
raportowania danych przez
realizatorów:
- wypełnienie ankiety
jedynie przez 20% osób
zaproszonych do udzielenia
odpowiedzi;
- problem z
prezentowaniem danych z
ankiety wydzieranki w
formie tabel wartości;
- nieadekwatność narzędzi
ewaluacyjnych do potrzeb i
preferencji niektórych grup.
zob. tabela 1, tabela 3, pkt
3.3.2

Rekomendacje kierowane
do O
 peratora regionalnego
odnoszą się do
następujących obszarów:
- przeprowadzanie
ewaluacji bezpośrednio po
każdym działaniu
szkoleniowym lub
sieciującym, aby móc
zebrać informacje zwrotne
od jak największej liczby
osób w odniesieniu do
konkretnego działania;
- wprowadzenie
dodatkowych działań
wspierających
realizatorów inicjatyw w
zakresie przeprowadzania
oraz raportowania
ewaluacji.

Operator
regionalny;
Narodowe
Centrum
Kultury

2021 rok;
edycja
programu
BMK
2022-2024

Rekomendacja kierowana
do N
 arodowego Centrum
Kultury odnosi się do
opracowania, adaptowania
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lub wskazania
alternatywnych sposobów
korzystania z
proponowanych narzędzi
ewaluacyjnych w
odpowiedzi na różnorodne
kompetencje
beneficjentów
bezpośrednich, wynikające
np. z wieku lub
alternatywnych sposobów
porozumiewania się.
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zachodniopomorskim

19

wykres 14: procent beneficjentów, którzy podejmują współpracę z innymi podmiotami z zakresu kultury /
oświaty

19

wykres 15: odniesienie się beneficjentów do stwierdzenia: brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy
mogą się spotkać

21

wykres 16: cele i priorytety inicjatyw regrantingowych wskazane przez realizatorów

25

49

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
Programu „Morze Kultury”.
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