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WPROWADZENIE
Rok 2021, ostatni w trzyletnim cyklu drugiej edycji programu Bardzo Młoda
Kultura 2019 – 2021, był kolejnym rokiem naznaczonym sytuacją pandemiczną.
Przedłużający się stan pandemii i zmieniające się w sposób nieprzewidywalny
obostrzenia nie pozostały bez wpływu na realizację zadań związanych z
programem

Bardzo

Młoda

Kultura

2019

–

2021

w

Województwie

Zachodniopomorskim.
Mimo niesprzyjających warunków, Czaplinecki Ośrodek Kultury, regionalny
operator

Programu,

nie

zaprzestał

prowadzenia

działań

sieciujących,

rozwojowo – szkoleniowych i regrantingu.
Niniejszy raport ewaluacyjny jest próbą podsumowania tego trudnego dla
realizacji działań okresu.

Cele ewaluacji
- określenie trafności oferty szkoleniowo – warsztatowej oraz oferty działań
sieciująco – integracyjnych do potrzeb potencjalnych odbiorców instytucji
wdrażającej Program (Operatora)
-

identyfikacja

kompetencji

bezpośrednich

odbiorców

projektów

regrantingowych (przede wszystkim: dzieci i młodzieży), jakie są wspierane za
pomocą wybranych do wsparcia projektów.

Kryteria ewaluacji
Trafność
Rozumiana jako stopień, w jakim oferta szkoleniowo – warsztatowa oraz oferta
działań sieciująco – integracyjnych odpowiada na potrzeby odbiorców i tworzy
sieci lokalne.
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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

Wykorzystane metody badawcze
• Analiza wniosków regrantingowych
• Ankieta CAWI dla odbiorców oferty szkoleniowej
• Ankieta – wydzieranka dla uczestników projektów regrantingowych
• Sesja plakatowa dla uczestników projektów regrantingowych
• Warsztat badawczy online z realizatorami 4 projektów
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CZĘŚĆ PIERWSZA
Regranting
Konkurs regrantignowy poprzedził cykl szkolenia dla potencjalnych uczestników
konkursu regrantingowego.
• Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim - 6 marca
• Ośrodek Kultury w Mirosławcu - 13 marca
• Szkoła Podstawowa "Słoneczna" Szczecin - 14 marca
• Złocieniec Ośrodek Kultury – 20 marca
• Czaplinecki Ośrodek Kultury - 20 marca – on-line
• Goleniowski Dom Kultury - 27 marca – on-line

MAPA SZKOLEŃ REGRANTINGOWYCH

(opracowanie własne)
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„Na konkurs regrantingowy, ogłoszony 3 marca 2021 roku wpłynęło 27
wniosków, złożonych przez pary nauczyciel – animator kultury, wspieranych
przez instytucje kultury, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe.
Wszyscy wnioskodawcy byli uczestnikami szkoleń z regrantingu. Ponadto
wnioskodawcy mogli skorzystać z konsultacji z Koordynatorką Programu.
Wnioski oceniło jury w składzie: Honorata Musiał, prawniczka, wicedyrektorka
Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze; Lidia Makowska,
menadżerka kultury, zajmuje się komunikacją zaangażowaną, sieciowaniem i
aktywizacją społeczności lokalnych i biznesowych. Ekspertka ds. kultury,
równego traktowania i samorządu. Dyplomowana trenerka edukacyjna z
zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
Współpracowała z BMK w województwie pomorskim;
Kowalewski,

prof.

US,

dyrektor

Instytutu

dr hab. Maciej

Socjologii

Uniwersytetu

Szczecińskiego.
Wnioski, które wpłynęły na konkurs, zostały bardzo wysoko ocenione. Najniżej
oceniony wniosek to 75,67 punktów na 100, najwyżej oceniony 90,67 punktów
na 100. Wnioski były oceniane wg następujących kryteriów:
a) Znaczenie planowanych działań dla rozwoju osobistego i
społecznego dzieci i młodzieży (0-25
b) pkt.).
c) Partycypacja (uczestnictwo) dzieci i/lub młodzieży w kolejnych
etapach projektu (0-20 pkt.).
d) Adekwatność metod i form składających się na charakter procesu
edukacyjnego (0-20 pkt.)
e) Współpraca środowisk edukacji i kultury (0-20 pkt.).
f) Przejrzystość budżetu, jego adekwatność do planowanych działań
(0-15 pkt.).”
(źródło: dane pozyskane od Operatora)
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Tabela ocenionych wniosków:
LP Tytuł wniosku

Miejsce

Liczba

realizacji

przyznanych

Dotacja

punktów
1

Z powiewem wiatru - lecimy Bierzwnik

90,67

4500

89,67

4450

do teatru
2

3

POZNAJ SWOJE

Połczyn

DEMONY

Zdrój

Czaplinek przeciw mowie

Czaplinek

89,33

4450

Darłowo

89,33

4450

Chojna

88,33

4400

Goleniów

88,33

4400

Wałcz

88,00

4400

Maszewo

88,00

4400

nienawiści!
4

Space-R Kulturalnym
Szlakiem po Darłowie – gra
miejska

5

KoroTan - taneczne
warsztaty

6

Zabawa dramą dobrą
zabawą

7

W tajemniczym ogrodzie u
Babci i Dziadka

8

Wakacyjny Ogród
Muzyczny

Strona | 6

LP Tytuł wniosku

Miejsce

Liczba

realizacji

przyznanych

Dotacja

punktów
9

Pyrzyce... opowiedzmy o

Pyrzyce

87,33

4350

Ustronie

87,33

4350

Lipiany

87,00

4350

Złocieniec

85,33

4250

Szczecin

84,33

4200

Kalisz

84,33

4200

Nastazin

84,00

-

16 Wakacje z Gryfitami

Szczecin

83,33

-

17 MŁODY, A WIELKI

Goleniów

83,33

-

18 W krainie wyobraźni- nasza Darskowo

83,00

-

czymś, co ma znaczenie
10 Usłyszcie nas

Morskie
11 Legendy TV - Lipiańska
młodzież kręci
12 Akcja integracja – efekt
domina
13 Mamy eMOCje!
14

Były sobie bajki trzy

Pomorski
15 PLAYGROUND - oferta
edukacyjno-kulturalna dla
dzieci i…

własna bajka
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LP Tytuł wniosku

Miejsce

Liczba

realizacji

przyznanych

Dotacja

punktów
19 Dawno dawno temu … w

Szczecinek

82,67

-

20 Rodzinne spoTKANIA

Goleniów

82,67

-

21 Cuda Przyrody

Czaplinek

82,33

-

22 POZA SCHEMATAMI -

Czaplinek

82,00

-

Szczecin

82,00

-

Szczecin

80,33

-

Ustronie

79,67

-

Mirosławiec

78,33

-

Golczewo

75,67

-

średniowieczu

myśleć i pisać jak Eliza
Orzeszkowa.
23 Wędrujące pudło - na
dziko!
24 Komputer też może być
instrumentem muzycznym!
25 O radości w smutnych
czasach

Morskie

26 Sznurkowe inspiracje historyczne warsztaty
wokalno-rękodzielnicze
27 Z deskorolką za pan brat

(źródło: dane pozyskane od Operatora)
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MAPA WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

(opracowanie własne)
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MAPA WNIOSKÓW, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

(opracowanie własne)

Należy zauważyć wysoki poziom wniosków złożonych w konkursie. W 2021
roku nie pojawił się wnioski złożone w sposób nieprawidłowy, niezgodne z
celami i założeniami Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 -2021, czy
niepopartych w żaden sposób jakąkolwiek diagnozą.
Operator przeznaczył na realizację konkursu 61150 PLN, co pozwoliło na
sfinansowanie realizacji 14 z 27 konkursowych projektów.
Wysoki poziom konkursu regrantingowego w 2021 roku jest widocznym efektem
działań edukacyjnych prowadzonych przez Operatora, jak i zaangażowania
Koordynatorki Programu.
Uczestnicy warsztatu badawczego podkreślali, że bez wsparcia szkoleniowego
i możliwości konsultacji z Koordynatorką, byłoby im trudniej napisać poprawne
wnioski konkursowe. Dla części z wnioskodawców było to pierwsze
doświadczenie z konkursami tego typu. Zauważono także, że znaczącym
ograniczeniem w realizacji części regrantingowej BMK 2019 -2021 był
ograniczony budżet Operatora.
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Poziom wniosków konkursowych był na tyle wysoki, że o przyznaniu bądź nie
przyznaniu finansowania decydowały szczegóły. Koordynatorka Programu w
czasie

omawiania

części

poświęconej

konkursowi

regrantingowemu

potwierdziła, że gdyby nie ograniczony budżet na konkurs, sfinansowano by
więcej projektów.

Tematyka zrealizowanych projektów i ich efekty w ocenie
realizatorów
Z powiewem wiatru lecimy do teatru…

1.

Miejsce realizacji inicjatywy: Bierzwnik
Instytucja wspierająca: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku
Cele:
• rozwój kreatywności dzieci, ich zdolności aktorskich i twórczego
potencjału w atmosferze zaufania, poczucia bezpieczeństwa i
wzajemnej tolerancji – nauka poprzez działanie;
• poznanie kulis pracy teatru i aktora;
• wykorzystanie

działań

teatralnych

do

poznania

legend

bierzwnickich – kulturowego dziedzictwa naszego regionu.
Efekty:
• Zdobycie umiejętności pracy w zespole, w tym rozwiązywania
problemów, pokonywania trudności.
• Grupa zintegrowała się, przełamała lęki, obawy i tremę, wzmocniła wiarę
we własne możliwości.
• Wzrosła motywacja do podejmowania działań na rzecz rozwoju swoich
pasji i zainteresowań.
• Dzieci wyrażały emocje, uczyły się rozumienia ich i panowania nad nimi.
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• Wszyscy czuli satysfakcji z dobrze wykonanych zadań.
• Wzmocnienie umiejętności społecznych i obywatelskich, co da szanse na
aktywne

włączanie

się

w

życie

publiczne

Bierzwnika

naszych

podopiecznych.
• Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej GOK oraz ZSP w
Bierzwniku.
• Zwiększenie kompetencji realizatorów

w zakresie opracowywania,

realizacji i zarządzania projektem.
• Poczucie spełnienia misji kulturalno-edukacyjnej i satysfakcję z dobrze
zrealizowanego projektu.
• Dzieci zdobyły wiedzę o teatrze.
• Wdrożenie nowej metody zdobywania wiedzy – warsztaty teatralne
(innowacja w Bierzwniku).
• Stworzenie wspólnego dzieła – scenariusz spektaklu na motywach
legendy Podziemny korytarz.
• Poznanie legend bierzwnickich i zaprezentowanie środowisku jednej z
nich.
• Prezentowanie na bieżąco wytworów i efektów projektu w środowisku
lokalnym – zdjęcia, prezentacje na stronach internetowych instytucji, a
wystawę i spektakl w listopadzie 2021r na żywo.
• Nawiązanie współpracy GOK i szkoły z teatrem, pedagogiem, firmą
przewozową i wieloma chętnymi wolontariuszami
• Aktywizacja społeczności lokalne Bierzwnika.
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2.

Poznaj swoje demony

Miejsce realizacji inicjatywy: Czaplinek, Nowe Drawsko, Połczyn-Zdrój,
Toporzyk.
Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Niezwykły Połczyn
Cele:
• wzmacnianie sprawczości młodzieży
• zwiększenie odwagi w podejmowaniu wyzwań
• podniesienie samooceny, pewności siebie
Efekty:
• artystyczna sesja fotograficzna
• zapoznanie z legendami słowiańskimi
• wernisaż zorganizowany zostanie w kilku miastach
• pozyskanie umiejętności makijażu scenicznego i filmowego
• pozyskanie umiejętności projektowania i szycia
• pozyskanie umiejętności tworzenia scenografii do sesji fotograficznych
• artykuł w lokalnej prasie
• powstanie grupy, która będzie kontynuowała projekt
• motywacja i inspiracja do dalszych działań

3.

Czaplinek przeciw mowie nienawiści!

Miejsce realizacji: Czaplinek
Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Nasza Świerczyna
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Cele:
• Uświadomienie ludzi o tym, że nawet pojedyncze hasła są bardzo
krzywdzące.
• Zaangażowanie młodych ludzi do tego, aby razem powstrzymać
używanie mowy nienawiści.
• Uświadomienie możliwości integracji czaplineckiej młodzieży z
dziewczynami z MOW-u.
• Pokazanie, że chętnie angażujemy się wspólnie dla wyższych celów.
Efekty:
• kreatywność(artystyczna)
• innowacyjność (to pierwszy tego typu projekt w Czaplinku)
• współpraca i integracja czaplineckiej młodzieży
• odpowiedzialność uczestników za dobre wykonanie projektu
• uwrażliwienie społeczności na działanie mowy nienawiści
• nauka współczucia dla ludzi, których dosięga ten problem
• poczucie sprawczości
• powstało graffiti na stacji tranzystorowej
• zamalowaliśmy wielu „miejsc wstydu” w przestrzeni miasta
• odbyły się warsztaty z mowy nienawiści

4.

Space-R Kulturalnym Szlakiem po Darłowie – gra miejska

Miejsce realizacji: Darłowo
Instytucja wspierająca: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
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Cele:
•

rozwój osobisty i społeczny młodzieży uczestniczącej w projekcie
poprzez zaangażowanie we wszystkie etapy realizacji zadania;

•

wzrost wiedzy uczniów, mieszkańców i turystów na temat Darłowa, jego
historii, oferty kulturalnej i edukacyjnej poprzez udział w grze terenowej;

•

zawiązanie współpracy środowisk edukacji (Zespół Szkół Morskich) i
kultury (Darłowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kultura Sztuka
Region, Zamek Książąt Pomorskich, Darłowskie Centrum Wolontariatu,
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Biuro Promocji Miasta
Darłowa).

Efekty:
•

Zdobycie przez młodzież i mieszkańców wiedzy na temat historii, kultury,
architektury, krajobrazu Darłowa

•

Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i pełnienie roli liderów −
Samodzielność w podejmowaniu decyzji

•

Wykazywanie inicjatyw w podejmowaniu działań

•

Wzmocnienie wiary w siebie, swoje możliwości i mocne strony

•

Rozwój kreatywności i ekspresji kulturalnej

•

Konstruktywne uczestnictwo w życiu grupy i społeczności lokalnej

•

Wyrażanie własnych opinii i przekonań

•

Zdobycie umiejętności osiągania wspólnie określonych celów

•

Umiejętność wykorzystania nowych technologii (np. aktywne pliki do
edycji, kody QR, obsługa pakietu Office)

•

Wzrost świadomości własnego rozwoju poprzez aktywność społeczną i
ruchową
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5.

KoroTan - taneczne warsztaty

Miejsce realizacji: Chojna
Instytucja wspierająca: Centrum Kultury w Chojnie
Cele:
•

Zachęcenie środowiska lokalnego do współpracy;

•

Umożliwienie uczestnikom nowych doświadczeń, zdobycia wiedzy i
umiejętności, jak radzić sobie z uczuciami i emocjami, ruchem i ciałem;

•

Nowatorskie przedsięwzięci łączące dzieci i młodzież z różnych szkół;

•

Umożliwienie integracji dzieci i dorosłych;

•

Zapoznanie mieszkańców z zasadami różnych stylów i form tańca

Efekty:

6.

•

Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności;

•

Nauczenie się harmonijnego współdziałania w grupie;

•

Rozwój postawy twórczej;

•

Plenerowy występ;

•

Wspólna choreografia;

•

Integracja społeczności lokalnej;

Zabawa dramą dobrą zabawą

Miejsce realizacji inicjatywy: Goleniów
Instytucja wspierająca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K.
Norwida w Goleniowie
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Cele:
•

Wsparcie procesów socjalizacyjnych u dzieci, zaburzonych przez
trwającą pandemię.

•

Pokazanie

efektów

spontaniczności

dzieci

w

formie

dram

wykorzystujących formy gier i zabaw ludowych.
•

Integracja środowiska lokalnego wokół idei edukacji kulturowej.

Efekty:
•

Została stworzona przestrzeń do uruchomienia spontanicznych reakcji i
skojarzeń u dzieci;

•

Dzieci doświadczyły procesu tworzenia; ,

•

Uruchomiły się procesy kreatywne u dzieci;

•

Powstało poczucie podmiotowości w procesie powstawania dram u
dzieci;

•

Zwiększenie kompetencji kulturowych u dzieci (np. poprzez poznanie
pojęcia dramy),

•

Podniesienie kompetencji socjalizujących w trakcie procesów grupowych
u dzieci,

•

Wykorzystanie nabytych doświadczeń przez prowadzących inicjatywę w
pracy z ZPiT INA

•

Spotkanie dla rodziców i społeczności lokalnej, w czasie którego zostały
odegrane min. 5 dramy według scenariuszy opracowanych przez dzieci;

7.

W tajemniczym ogrodzie u Babci i Dziadka

Miejsce realizacji inicjatywy: Wałcz
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Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa”
w Wałczu
Cele:
• Zaspokojenie potrzeby tworzenia,
• Zaspokojenie radości z działania na łonie natury- tworzenia ogrodu,
muralu, skalniaka, domku dla owadów, działania proekologiczne,
malowanie kamieni
• Zaspokojenie ciekawości poznawania świata przyrody
• Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, które w przyszłości napawać
będzie dumą młodych artystów- ogrodników
• Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności wałeckiej poprzez
integrację z Seniorami z Wolontariatu czy DDP
• Wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej dzięki pracom ogrodowymtzw. bakterie szczęścia-mycobakterium vaccae;
Efekty:
• nabywanie nowych umiejętności pracy w ogrodzie
• nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz harmonijnego współżycia
w grupie
• rozwój postawy twórczej i kreatywności
• rozwój poczucia własnej wartości
• podejmowanie decyzji , pokonywanie trudności
• nabywanie postawy szacunku dla siebie i innych istot
• wspólne wyobrażenia tworzonych obiektów
• podporządkowanie się zasadom
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• nabywanie umiejętności obserwacji świata w naturze
• zaspakajanie własnej ciekawości jako sposób na zdobywanie wiedzy
• Trwałe efekty to skalniak z malowanymi kamieniami, ceramiczny mural,
domki i poidełka dla owadów, kwietniki.

Wakacyjny Ogród Muzyczny

8.

Miejsce realizacji inicjatywy: Stodólska, gmina Maszewo
Organizacja wspierająca: Fundacja Szerokie Tory
Cele:
• Budzi świadomość wpływu dziecka na otoczenie. Od podwórka po całą
planetę.
• Uczy jak dbać o środowisko w ich miejscowościach, domach, szkołach.
• Buduje relacje w grupie rówieśniczej dzięki twórczej współpracy i pracy
na rzecz swojego miejsca zamieszkania.
Efekty:
• Uczestnicy nabyli nowe umiejętności: gra na ukulele, tworzenie własnych
instrumentów, rozwijali kompetencje społeczne, współtworzyli prace
artystyczne, ćwiczyli komunikację w pracy w grupie, wzmacniali pewności
siebie w pracy indywidualnej, utrwalali postaw proekologiczne.
• W ramach inicjatywy zorganizowaliśmy mini koncert, powstały mini
ogródki w doniczkach, wykonaliśmy etiudy z przebraniami leśnymi,
projekty ubrań o lesie, ogrodzie i ekologii, powstały prace techniczne i
plastyczne, na koniec projektu odbyło się integracyjne spotkanie rodzin
uczestników projektu.

Strona | 19

Pyrzyce... opowiedzmy o czymś, co ma znaczenie

9.

Miejsce realizacji : Pyrzyce
Instytucja wspierająca Pyrzycki Dom Kultury
Cele:
•

Budowanie więzi – dialog i interakcja jako najważniejsze sposoby
zyskania realnej szansy oddziaływania i inspirowania dzieci. Nasz
projekt wykorzystujący digitalne opowieści do budowania więzi
oddziaływał na uczestników projektu wewnętrznie i poprzez zabarwione
emocjami historie służył do otwartego mówienia o nich.

•

Rozwój zdolności kulturotwórczych – odkrywano najmłodszy potencjał
kulturotwórczy Pyrzyc z budowaniem poczucia zdolności do tworzenia
kultury lokalnej. Przygotowywano dzieci do kreatywnej autoprezentacji
przed innymi.

•

Stworzono edu-kulturalne laboratorium możliwości – model łączy kulturę
z edukacją jako komplementarnych środowisk, symbiozy w ekspresji
kreatywnej. Stworzono miejsce, które żyło kreacją i wyobraźnią obu
stron.

Efekty:
•

Uczestnicy zainspirowali u siebie zachowania twórcze, wzięli aktywny
udział w działaniach kulturalno-edukacyjnych, rozwijali swoją inwencję,
wyobraźnię i wrażliwość poprzez własną aktywność twórczą;

•

Rozbudzili wrażliwość na sztukę oraz zainteresowanie kulturą i tradycją;

•

Wzmocnione w dzieciach zostało poczucie własnej wartości;

•

Dzieci uświadomiły sobie znaczenie pozytywnego myślenia o sobie;

•

Zwiększona została oferta rodzinnego, twórczego i aktywnego
spędzania czasu dla mieszkańców gminy Pyrzyce.
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10.

Usłyszcie nas

Miejsce realizacji: Ustronie Morskie
Organizacja wspierająca Fundacja Chłopaki znad Morza
Cele:
• rozwój umiejętności wyrażania własnych celów i emocji
• nauka kreatywnego wypowiadania własnych potrzeb
• rozwinięcie poczucia sprawstwa/wpływu
Efekty:
• zdiagnozowanie zagrożeń jakie niesie ze sobą przebywanie w sieci
• określenie różnic między kontaktem rzeczywistym a internetowym
• zwiększenie kompetencji w zakresie kreatywnego myślenia
• rozwinięcie poczucia sprawstwa
• rozwinięcie umiejętności komunikowania potrzeb i oczekiwań
• rozwinięcie umiejętności pracy w grupie
• zdiagnozowanie potencjalnych przyczyn hejtu
• poznanie sposobów na radzenie sobie z hejtem w sieci
• poznanie sposobów kreatywnego tworzenia hasztagów
• poznanie sposobów na wyrażanie siebie bez krzywdzenia innych

11.

Legendy TV - Lipiańska młodzież kręci

Miejsce realizacji inicjatywy: Lipiany
Instytucja wspierająca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
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Cele:
• Celem inicjatywy było rozbudzenie ciekawości historycznej Lipian oraz
bliższe poznanie i ekranizacja lipiańskich legend.
• Ponadto celem było podniesienie kompetencji społecznych u dzieci i
młodzieży, odnajdowanie się w nowych sytuacjach, zwiększenie odwagi
w podejmowaniu wyzwań, podniesienie samooceny i pewności siebie
poprzez twórcze spędzanie czasu, planowanie i realizację filmu.
• Celem było także krzewienie nowoczesnych form edukacji kulturowej,
wspólne inspirowanie i rozwijanie kompetencji w przekazie edukacyjnym
i kulturalnym oraz stworzenie przestrzeni do tego, by grupa mogła
pracować i czuć, że tworzy wspólnie coś wartościowego.
Efekty:
• Efektem końcowym są nagrane film przedstawiający lipiańskie legendy:
Olbrzymim Rycerzu, Indze i srebrnym moście, o Podziemnych
korytarzach
• Wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników zajęć, która premierę
miała 15 sierpnia w Parku przed Ratuszem (Plac Wolności) a obecnie
znajduje się w MGOK w Lipianach.
• W pierwszym tygodniu września wystawa została przeniesiona do szkoły
a na lekcjach wychowawczych odbędą się projekcje filmów.
• Projekt obfitował w wiele spotkań, warsztatów i wspólnych działań, dzięki
czemu wzmocnione zostały więzi, zawarcie nowych i pogłębienie
istniejących przyjaźni.
• Rezultatami miękkimi po osiągnięciu założonych celów będzie także
mobilizacja do nowych wyzwań, oraz ogromne wzmocnienie poczucia
sprawczości. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedze z zakresu historii
Lipian, pisania scenariuszy oraz zasad fotografowania i produkcji filmowej
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przy jednoczesnym uświadomieniu piękna i niezwykłości swojej okolicy i
tajemnic zawartych w legendach Lipian.

12.

Akcja integracja – efekt domina

Miejsce realizacji inicjatywy: Szkoła Podstawowa i Świetlica wiejska w Nowym
Worowie.
Instytucja wspierająca: Złocieniecki Ośrodek Kultury
Cele:
•

Pierwszym celem realizacji naszej inicjatywy jest budowanie więzi,
poznawanie siebie i rozwijanie umiejętności współpracy i współbycia we
wspólnocie.

•

Drugim celem jest wspieranie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci i
młodzieży oraz poszukiwanie i rozwijanie pasji, hobby.

•

Trzecim współtworzenie i poczucie wpływu oraz osobisty rozwój.

Efekty:
•

Nawiązanie

relacji

z

uczestnikami

inicjatywy,

integracja

grup,

wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości;
•

Propagowanie wzorców spędzania czasu wolnego oraz aktywne
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

•

Poprawa umiejętności komunikacyjnych oraz możliwość nabywania
nowych umiejętności artystycznych i społecznych.

•

10 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło udział około
pięćdziesięciu młodych mieszańców gminy Złocieniec

•

20 spotkań animacyjnych.

•

Wydanie 50 sztuk minibooków – praktycznych książeczek ze zdjęciami z
projektu.
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13.

Mamy eMOCje!

Miejsce realizacji Inicjatywy : Szkoła Podstawowa SŁONECZNA w Szczecinie
Instytucja wspierająca: Fundacja „Akademia Edukacyjna”

14.

Były sobie bajki trzy

Miejsce realizacji inicjatywy: Gmina Kalisz Pomorski
Realizatorki: Dorota Bukowska, Dorota Ławniczak
Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Biały Zdrój
Cele:
• Praca twórcza i pedagogiczna z dziećmi przez cały proces trwania
projektu, budowanie relacji międzyludzkich i kompetencji społecznych
uczestników.
• Stworzenie przestrzeni do: rozwoju potencjału dzieci , kreatywności,
odkrywanie ich mocnych stron i predyspozycji, nauki uważności na siebie
i innych, refleksji, akceptacji dla odmienności i wzajemnego szacunku.
• Praca na emocjach, rozpoznawanie, doświadczanie i praktykowanie
strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Efekty:
• Efektem projektu jest spektakl pt. „Trzy Krainy- TU, Tam i Stamtąd” w
którym wzięło udział siedemnastu uczniów trzeciej klasy oraz dwóch
instruktorów. Bajka jest efektem pracy zespołowej a scenariusz oparty
jest na innej bajce, którą dzieci przerobiły na własne potrzeby, wymyśliły
scenografię i stroje oraz finałową piosenkę. Na premierę zaprosiły
nauczycieli i pracowników szkoły.
(źródło: materiały otrzymane od Operatora)
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Zarówno realizatorzy projektów biorący udział w warsztacie badawczym, jak i
Koordynatorka Projektu podkreślali negatywny wpływ pandemii na stan
psychiczny dzieci i młodzieży. W ich ocenie miało to skutek w czasie realizacji
projektów, na przykład w postaci zmian w harmonogramie realizacji czy
konieczności dostosowania metodyki prowadzenia zajęć do bieżących
specyficznych potrzeb i możliwości ich uczestników.

Ankieta – wydzieranka dla uczestników projektu. Wyniki.
Ankietę – wydzierankę wypełniło 221 osób.

Jakie było Twoje początkowe nastawienie do projektu?
1.Bardzo pozytywnie
2.Pozytywnie
3.Średnio
4.Negatywnie
5.Bardzo negatywnie

88
79
43
6
5
221
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Jak oceniasz realizację projektu BMK?
1.Bardzo pozytywnie
2.Pozytywnie
3.Średnio
4.Negatywnie
5.Bardzo negatywnie

161
50
9
1
0
221

Strona | 26

Dzi ki temu projektowi
adna z tych odpowiedzi mi nie pasuje
Umiem lepiej porozumiewać si z innym
am wi ksze zaufanie do innych
epiej wspó pracuj z innymi
epiej rozumiem media m.in. telewizj
radio Internet
estem oso

ardziej kreatywn

Dzięki temu projektowi…
Jestem osobą bardziej kreatywną
Lepiej rozumiem media (m.in. telewizję, radio, Internet)
Lepiej współpracuję z innymi
Mam większe zaufanie do innych
Umiem lepiej porozumiewać się z innym
Żadna z tych odpowiedzi mi nie pasuje

97
25
104
27
63
20
221
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Co Ci si naj ardziej podo a o w projekcie
adna z tych odpowiedzi mi nie pasuje
Rado ć z samodzielne o tworzenia
Poznanie nowych ludzi
epsze zrozumienie sie ie
epsze poznanie swojej miejscowo ci
swoje o otoczenia
ój wp yw na to co si dzia o

Co Ci się najbardziej podobało w projekcie?
1. Mój wpływ na to, co się działo
2. Lepsze poznanie swojej miejscowości, swojego otoczenia
3. Lepsze zrozumienie siebie
4. Poznanie nowych ludzi
5. Radość z samodzielnego tworzenia
6. Żadna z tych odpowiedzi mi nie pasuje

42
25
34
45
61
14
221
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Wiek
poniżej 10 lat
10-12
12-15
16-19
20-26
27-35
36-50
51 i więcej

48
55
61
31
4
8
3
11
221
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Płeć
chlopak/mężczyzna
dziewczyna/kobieta

74
147
221

Sesja plakatowa
Ze względu na ilość uczestników wszystkich projektów, którzy wzięli udział w
sesji plakatowej (221 osób), przedstawione zostaną tylko wybrane stwierdzenia
uczestników projektów regrantingowych.

WAGON PRODUKTY
Co umiałbym/mógłbym zrobić sam jeszcze raz po projekcie?
- przedstawić swoje emocje
- opowiedzieć o sobie
- WSZYSTKO!
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- współpracować z ludźmi
- rozmawiać z dorosłymi
- samodzielnie załatwić ważne sprawy
- pokazać moją miejscowość
- być bardziej kreatywną osobą

WAGON LUDZIE
Kogo poznaliście dzięki projektowi? Kim są te osoby? Czy to dorośli czy
rówieśnicy?
- lepiej poznałam swoich rówieśników
- dorosłych, którzy prowadzili z nami zajęcia
- ważne osoby z mojej miejscowości
- nowe koleżanki i kolegów

WAGON UMIEJĘTNOŚCI
Co zabieracie po projekcie ze sobą? Czego się dowiedzieliście?
- wiem więcej o samym sobie
- umiem lepiej komunikować się z innymi
- nauczyłam się planować
- wiem, skąd się bierze hejt
- zrozumienie swoich uczuć
- umiem interpretować emocje
- jak być z innymi ludźmi
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WAGON PLANY MARZENIA
Jaki powinien być kolejny projekt? O czym? Co chciałbyś w nim robić?
- żeby było o rapie i trapie, a nie to co jest w podręcznikach muzyki w szkole
- o emocjach, jeszcze za mało o nich wiemy
- o tym, gdzie mieszkamy, chcę lepiej poznać swoją miejscowość
- o czymś ciekawym i potrzebnym
- jak być liderem w zespole, tego nas nie uczą
- o pisaniu książek
- o historii, ale tak ciekawie

Sesja plakatowa pozwoliła na lepszy wgląd w odczucia i oczekiwania dzieci i
młodzieży uczestniczących w 14 realizowanych projektach.
Odczucia młodych ludzi związane z projektami niejednokrotnie wykraczały poza
tematykę

realizowanych

działań,

dotyczyły

emocji,

pracy

ze

sobą,

samorozwoju, kontaktu z innymi ludźmi. W części związanej z umiejętnościami
przeważały stwierdzenia dotyczące emocji i współpracy – czyli tego, z czym w
rzeczywistości pandemicznej dzieci i młodzież mieli największe trudności.
Część związana z ludźmi pokazała wartość współpracy międzypokoleniowej i
otwarcia na inne, niejednokrotnie nieznane wcześniej, osoby. Część dotycząca
planów może być dobrą podstawą do planowania przyszłych projektów i
projektowania działań diagnostycznych dla nowych działań.
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CZĘŚĆ DRUGA
Sieć partnerska i jej rozwój
„Warsztaty narzędziowe i spotkania sieciujące
Zrezygnowaliśmy z zaplanowanych wcześniej szkoleń on-line. Z rozpoczęciem
warsztatów czekaliśmy do otwarcia szkół i ośrodków kultury.
Ebru – malowanie na wodzie – Ośrodek Kultury w Mirosławcu - 12 czerwca
Warsztat prowadziła Agata Zajdel – Banach – artystka plastyk, pedagożka,
animatorka, na co dzień pracująca w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tajnikami tej niezwykłej metody
malarskiej

oraz

spróbowali

własnych

sił

i

wyobraźni,

aby

stworzyć

niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju obrazy. Powstały obrazy na papierze
i na bawełnianych torbach. Zwrócono uwagę na uniwersalność techniki ebru,
która sprawdzi się w pracy z każdą grupą wiekową i w każdych warunkach.
Letnia Akademia Edukacji Kulturowej „Zrób sobie dobrze”– Czaplinecki
Ośrodek Kultury - 20-22 sierpnia
Druga edycja wydarzenia w Czaplinku była imprezą przede wszystkim
sieciującą, bo trzydniową. Warsztaty były poświęcone zadbaniu o swój
dobrostan jako animatora lub nauczyciela, lidera pracującego z ludźmi.
Kontekst pracy z młodzieżą i dziećmi został zachowany we wszystkich 4
warsztatach.
Warsztat „Ciałodbanie” autorstwa Karoliny Sabat, aktorki Teatru Kana, opierał
się na elementach jogi, ćwiczeniach rozluźniających i relaksujących. Ciało jako
katalizator emocji, stresu, często jest pozostawione same sobie. Instruktorka
pokazała, w jaki sposób rozluźnić własne ciało, a także, na jakie symptomy
zwrócić uwagę u zestresowanego wychowanka, czy ucznia.
Warsztat wspierający umiejętności pracy z ludźmi w oparciu o FRIS – style
myślenia. Warsztat odpowiedział na pytania, jak rozpoznawać osobowości, z
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którymi pracujemy, jak wykorzystywać rozpoznane potencjały dzieci i
młodzieży, wspomagając ich rozwój i dynamikę zespołu. Jak zdiagnozować
siebie i wiedze o swoim stylu myślenia i działania przekuć w sukces w pracy
nauczyciela i animatora. Warsztat prowadziła Elżbieta Stelmach – trenerka
osobista, praktyczka analizy transakcyjnej, konsultantka FACET5, trenerka i
facylitatorka Super Skills, partnerka i trenerka Stylów Myślenia FRIS
Warsztat poświęcony wspieraniu młodych liderów, aktywistów, przekazywaniu
sprawstwa młodym poprowadziła Lidia Makowska - Zawodowo menadżerka
kultury, zajmuje się komunikacją zaangażowaną, sieciowaniem i aktywizacją
społeczności lokalnych i biznesowych.
Ekspertka ds. kultury, równego traktowania i samorządu. Dyplomowana
trenerka edukacyjna z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i
dyskryminacji. Współpracowała z BMK w województwie pomorskim.
Czwarty warsztat poprowadził Marcin Chruśliński, student gospodarki
przestrzennej na Uniwersytecie Szczecińskim, urodzony szczecinianin, od 16.
roku życia zaangażowany w społeczną działalność miejską, aktywista
klimatyczny i ekologiczny, miłośnik Szczecina i regionu, o swojej miejskiej
aktywności opowiada na swoim blogu „Marcin.o.miescie”. Warsztat dotyczył
poruszania się w nowoczesnych mediach społecznościowych – TikTok i
Instagram. Prowadzący nauczył uczestników wtórzenia profili osobistych i
organizacyjnych, pokazał też, jak umieszczać ciekawe i wartościowe treści, jak
poprzez nowoczesne media sprawnie i skutecznie komunikować się z młodymi
ludźmi.
Ważną częścią Letniej Akademii była również wymiana dobrych praktyk.
Uczestnicy pokazali swoje działania w swoich miejscowościach, ośrodkach,
szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych.

Dzięki czemu

zainspirowali innych do podobnych aktywności.
Letnia Akademia okazała się na tyle interesującą imprezą, że pomimo
zakończenia Programu, Operator chce ją kontynuować w kolejnych latach.
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Uwaga! Warsztaty – warsztat z tworzenia komunikatu wizualnego – Goleniowski
Dom Kultury, Rampa Kultury, 15 września
Warsztaty prowadzone przez Dawida Czajkowskiego, projektanta graficznego,
plakacistę.

Absolwenta

Akademii

Sztuki

w

Szczecinie.

Organizatora

artystycznego i kulturalnego. Uczestniczył on w ponad 70 międzynarodowych
wystawach. m.in. w USA, Meksyku, Rosji, Ekwadorze oraz Chinach. Kuratora i
założyciela Galerii Gilotyna, Projektu PRASA (Plan Rozwoju i Aktywizacji
Studentów Artystów), Posters Involved, twórcę międzynarodowego konkursu
plakatowego "We are SuperHeroes", współzałożyciel "V-ART" - Galerii
Wirtualnej oraz kampanii „Sztuka higieny”, wicedydektor Worldwide Graphic
Designers {2020- 2021}. W latach 2018-2019 asystował w Pracowni
Projektowania Kampanii Społecznych Akademii Sztuki w Szczecinie u dr
Adama Klasy. W twórczości kieruje się zadawaniem pytań i dążeniem do jego
źródła a nie szukaniem odpowiedzi na nie. Posługuje się syntezą lub symbiozą,
tworząc nową jakość w kontekście współistnienia elementów formy. Takimi
technikami przeprowadził warsztaty. Co ważne, przeznaczył czas na każdym
etapie

tworzenia

komunikatu

każdemu

uczestnikowi.

Powstały

wielkopowierzchniowe plakaty opracowane pojedynczo i w grupach.
Warsztaty O śmierci – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim – 2-3
października
Temat warsztatów wyniknął z sytuacji epidemiologicznej. Zderzenie ze śmiercią
bliskich osób lub osób znanych z najbliższego otoczenia, spowodowało wiele
pytań dotyczących śmierci. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzebę – jak
samemu radzić sobie ze śmiercią, jak pomóc radzić sobie z nią młodym.
Warsztaty prowadziła Joanna Alicka, psycholożka terapeutka, artystka,
pasjonatka medytacji i świadomości ludzi i zwierząt. Wykorzystując motywy
muzyczne i elementy dramy prowadziła warsztat oswajania śmierci, oraz
używania języka dotyczącego śmierci. Była obecna przez wszystkie dni
warsztatów i miała indywidualne konsultacje z uczestnikami.
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Katarzyna Sitarz: niezalena tancerka, performerka, choreografka, badaczka
głosu i ruchu. Od wielu lat studiuje techniki somatyczne oraz wokalnoimprowizacyjne z mistrzami takimi jak Meredith Monk, Andrew Morrish, Lisa
Nelson, Ivo Dimchev czy Irena Tomazin. Jednocześnie zgłębia tajniki
neurobiologii oraz tradycyjnego śpiewu, które też eksploruje w swoich
artystycznych działaniach. W 2016 w ramach programu Solo Projekt Plus w Art
Stations Foundation w Poznaniu stworzyła performatywny koncert „Per-sona”,
a w 2019 otrzymała Stypendium Badawcze Grażyny Kulczyk, aby kontynuować
badania dotyczące relacji ciała i głosu człowieka, zarówno na poziomie
fizycznym, jak również naukowym i kulturowym. Regularnie tworzy i występuje
w Europie, goszcząc również̇ w Brazylii, Argentynie, USA, Kanadzie i Azji. Jest
inicjatorką różnorodnych projektów edukacyjnych i regularnie współpracuje
m.in. z Art Stations Foundation w Poznaniu, Teatrem Nowym w Warszawie czy
MAAS

Theater

w

Rotterdamie.

Studiowała

filologię

słowiańską̨

na

Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończyła Rotterdam Dance Academy
(Codarts), kształcąc się̨ na wydziale tańca i choreografii. Uczestniczyła w
pierwszej edycji eksperymentalnego programu sztuk performatywnych SMASH
Berlin i pobierała nauki w Instytucie Fizjologii Głosu Lichtenbergera w
Niemczech. Obecnie certyfikuje się w metodzie pracy z systemem nerwowym
TRE®. Warsztat artystki z pogranicza teatru tańca odnosił się do
średniowiecznego motywu Danse macabre, ekspresjonizmu Mary Wigman i
japońskiego tańca wolności Butoh. Poruszył problem ciała jako manifestacji
życia, ale też miejsca, w którym kumulują się problemy, stres, emocje związane
z przeżywaniem życia i przezywaniem żałoby.
Profesor Romuald Kołodziej - Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego
UMCS w Lublinie, gdzie pracuje od 1977 r. Obecnie prowadzi Zakład Grafiki
Projektowej i Serigrafii. Od 2009 r podejmuje pracę na Wydziale Sztuki
Politechniki Radomskiej na stanowisku prof. nadzwyczajnego. Organizator
wielu akcji plastycznych m.in.: Ostróda, Lublin, Kazimierz Dolny, Grunwald,
Bytów, Bytom. Kurator i organizator wielu plenerów i warsztatów plastycznych.
Zorganizował 32 wystawy indywidualne w:kraju i zagranicą: Łuck (Pałac
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Kultury), Dniepropietrowsk (Galeria Sztuki w Pałacu Kultury), BWA Rzeszów,
BWA Olkusz, Miejska Galeria w Kaliszu, Ratusz Lublin. Uczestniczył w ponad
50 wystawach zbiorowych: Polska, Meksyk, Holandia, Słowacja, Czechy, Litwa,
Ukraina, Francja, USA.
Najważniejsze sukcesy: III, II i I nagroda (1996 r., 1997 r. i 1999 r. ) Grafika Roku
– Lublin, Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta Świdnik. Warsztat serigrafii
profesora Kołodzieja, odnosił się do motywów śmierci w sztuce, artysta odniósł
się tez do swoich prac inspirowanych wizyta w obozie śmierci, na Majdanku.
Spotkanie w Ustroniu Morskim, łączące różne dziedziny sztuk i trening
psychologiczny,

podniosło

komunikacyjne

kompetencje

uczestników

w

sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Uwaga! Warsztaty – warsztat z tworzenia komunikatu wizualnego, z komunikacji
werbalnej i aktywności sensorycznej, i ćwiczenia z akceptacji – Świetlica wiejska
w Kosobudach gm. Złocieniec, 9 października
Warsztaty Dawida Czajkowskiego zostały rozszerzone o dwa moduły:
komunikację werbalną, aktywność sensoryczną i ćwiczenia z akceptacji siebie i
innych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnościami
i dysfunkcjami. Warsztaty prowadzili Dawid Czajkowski i Dorota Świszczewska
aktorka teatralna i filmowa, ukończyła Akademie Muzyczną, w Filharmonii
Szczecińskiej zajmuje się promocją i wolontariatem.
Niezwykłe makramy – Czaplinecki Ośrodek Kultury – 6 listopada
Warsztaty prowadziła Jolanta Surma, artystka współpracująca m.in. przy
scenografii filmu Tima Burtona, autorka książki „Makrama. Kwiaty sznurkiem
wyplatane". Warsztat narzędziowy skierowany głównie dla świetlicowych,
nauczycieli szkół wiejskich z terenu powiatu drawskiego. Uczestniczki podniosły
swoje kompetencje w plecionkach, dowiedziały się, że plecionkę można
wykorzystać do budowy scenografii spektaklu, czy wystawy.
Muzyczny warsztat na do widzenia – Piwnica Kany – 6 listopada
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Warsztat połączony z koncertem dla gości zaproszonych na podsumowanie
trzyletniego programu BMK – skupiony na połączeniu słowa z melodią,
oddawaniu emocji poprzez tekst i melodię. Warsztat prowadzia Ryszard
Leoszewski, muzyk, autor tekstów, lider zespołu Sklep z Ptasimi Piórami.
Podsumowanie

Programu

Bardzo

Młoda

Kultura

2019-2021.

Zachodniopomorskie. Debata o stanie edukacji kulturowej w województwie. –
Ośrodek teatralny KANA – 6 listopada
Wydarzenie miało na celu przedstawić przede wszystkim realizację celów
programu w województwie zachodniopomorskim. Po prezentacji celów,
przeszliśmy do prezentacji realizacji inicjatyw z lat 2019, 2020 i 2021. Nie
wszyscy realizatorzy mogli wystąpić na żywo, część prezentowała się on-line.
Spotkanie miało na celu przedstawienie różnorodności inicjatyw i pokazania
miejsc, do których dotarł program Bardzo Młoda Kultura, dzięki czemu mogliśmy
zaobserwować tam zmianę społeczną. Podsumowanie było tez okazją do
dalszego sieciowania, wymiany doświadczeń.
Zorganizowaliśmy tego dnia również debatę o stanie edukacji kulturowej w
województwie zachodniopomorskim, roli programu Bardzo Młoda Kultura w
sieciowaniu i wspieraniu kadr kultury w województwie zachodniopomorskim.
Ważnym tematem poruszonym w debacie był temat współpracy nauczycieli i
animatorów, a także dobrostan jednych i drugich – ludzi pracujących z ludźmi.
W debacie wzięły udział: Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego, Kinga Maciaszczyk – dyrektorka Ośrodka Szkolenia
Nauczycieli, polonistka, psycholożka, dr Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk o
Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, w obszarze jej
zainteresowań badawczych są: mniejszości narodowe i etniczne, polityka
migracyjna, organizacje pozarządowe, polityka integracyjna, społeczeństwo
obywatelskie, Anna Wasilewska – nauczycielka języka polskiego, realizatorka
inicjatyw w programie Bardzo Młoda Kultura w edycji 2016-2018 i 2019-2021,
Monika Kuczyńska – Kochana – animatorka, liderka, koordynatorka pracy
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świetlic wiejskich w gminie Złocieniec, pracowała przy koncepcji programu
EKDUS – BMK 2016-2018.”
(źródło: opracowanie Operatora)

MAPA SZKOLEŃ

(opracowanie własne)

Ankieta CAWI
Ankieta CAWI dotycząca oferty szkoleniowej Operatora została rozesłana do
wszystkich uczestników realizowanych szkoleń. Odpowiedzi na ankietę udzieliły
22 osoby – 17 kobiet, 5 mężczyzn; 13 osób związanych z sektorem kultury, 4
osoby związane z sektorem oświaty, 3 osoby związane z sektorem
pozarządowym, 2 niezależnych aktywistów.
Odpowiedzi na pytania zamknięte przedstawiają się następująco:

Strona | 39

Strona | 40

W jakim stopniu wzros a Pana/i wiedza w temacie które o
dotyczy o szkolenie/ spotkanie
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W jakim stopniu wzros y Pana/i kompetencje w temacie
które o dotyczy o szkolenie/ spotkanie
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Czy czuje si Pan/i cz onkiem sieci wspó pracy w pro ramie
B K w Pana/i województwie
9%

Tak

9%

Nie
Trudno powiedzieć

82%

Czy poza pro ramem B K wspó pracuje Pan/i z innymi
osobami lub instytucjami, organizacjami z zakresu
kultury/o wiaty

9%
Tak
Nie
82%

Trudno powiedzieć

9%

Uwagę zwracają odpowiedzi dotyczące współpracy z innymi instytucjami i
identyfikacji z siecią BMK 2019 – 2021 w Województwie Zachodniopomorskim.
Z rozmów z Koordynatorką Programu i warsztatu diagnostycznego wynika, że
korelacja między tymi obszarami nie jest pozorna. Wskazuje to również na to,
że sieć kontaktów, wypracowana w czasie trwania Programu i poszerzona w
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ostatnich dwóch latach przez obecną Koordynatorkę Programu jest potencjalną
podstawą do dalszego rozwoju edukacji kulturowej w Województwie
Zachodniopomorskim.
Niepokoi niewielka ilość osób, które wypełniły ankietę CAWI.
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CZĘŚĆ TRZECIA
Warsztat badawczy – materiał porównawczy
W warsztacie badawczym udział wzieło 4 realizatorów projektów
regrantingowych, którzy byli również uczestnikami przynajmniej jednego ze
szkoleń organizowanych przez Operatora.
Warsztat przeprowadzono 23.10.2021 przy pomocy jednej z platform kontaktu
zdalnego. Wynikało to z sytuacji pandemicznej i rozproszenia uczestników
warsztatu.
W warsztacie uczestniczyły osoby pochodzące z miast i wsi, dobrane tak, aby
reprezentować wszystkie części Województwa Zachodniopomorskiego, w
których odbywał się Program.
Warsztat
przeprowadzono metodą
projektowania
wykorzystaniem elementów design thinking.

doświadczeń,

z

Warsztat badawczy pomógł lepiej zrozumieć specyfikę realizacji Programu w
Województwie Zachodniopomorskim, kontakty realizatorów z Operatorem i
perspektywę realizatorów dotyczącą edukacji kulturowej.
Uczestnicy warsztatu podkreślali rolę Koordynatorki Programu.
„Marta rozumiała nasze potrzeby i oczekiwania. Bez niej nie dalibyśmy rady”
„Gdyby nie pomoc koordynatorki, nie bylibyśmy w stanie poradzić sobie z
realizacją projektu”
„To, że współpracujemy, że rozmawiamy, że teraz tutaj jesteśmy, to duża
zasługa Marty”.
„Tę edycję beemki zrobiła koordynatorka, inaczej tego nie nazwę.”
Zwracano także uwagę na specyficzną sytuację Operatora w Województwie
Zachodniopomorskim.
„Czaplinek jest za mały na taki projekt. Z drugiej strony, nikt większy nie chciał
się nami zajmować”
„CZOK jest miłym miejscem, ale nie na takie projekty”
„Nie mamy żadnej instytucji, która by się zajmowała rozwojem, budowaniem
współpracy. Wojewódzkie instytucje o nas zapomniały, zostaliśmy sami ze
sobą.”
„Niby jest miło, ale to nie do końca jest tak, jak powinno być.”
Uczestnicy warsztatu potwierdzili, że edukacja kulturowa w ich odczuciu
zmienia młodych uczestników projektów, ale także ich samych.
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„Nauczyliśmy się słuchać siebie nawzajem. To dla mnie duże odkrycie, że
można coś zaplanować tak, żeby podążać za czyimiś potrzebami, a nie za
własnym pomysłem.”
„Diagnoza, brzmi strasznie, ale nie jest tak przerażająca, kiedy się za nią
zabierze. To przecież tylko sposób na to, żeby lepiej poznać tych, z którymi
będziemy pracować, spędzać dużo czasu”
„Ten program wywrócił moje spojrzenie na pracę z dzieciakami do góry nogami.
Teraz wiem, że mogę ich zabierać w podróż, w której razem będziemy coś
odkrywali i wspólnie się czegoś nauczymy i nie muszę trzymać się planów za
wszelką cenę.”
„To najlepsze odkrycie, jakie znam. Zmienia. Zmienia ludzi, zmienia sposób
pracy. Pomaga. Nauczyło mnie uważności. Wyczulenia na młodych ludzi.”
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
LP

WNIOSEK

REKOMENDACJA

ADRESAT

TERMIN
REALIZACJI

trafność
1.

2.

3.

Prowadzenie
spotkań
informacyjnych i
szkoleń
związanych z
regrantingiem w
wielu miejscach
ma wpływ na ilość i
jakość wniosków
konkursowych.
Wpływa również na
poszerzenie sieci
(w stosunku do lat
ubiegłych pojawili
się nowi
wnioskodawcy z
nowych miejsc)
Brak wsparcia
Wojewódzkiego
ogranicza
możliwości rozwoju
sieci.

Kluczowa rola
Koordynatorki
Programu w
rozwoju sieci
współpracy.

Utrzymanie działań Przyszły
informacyjnych i
Operator
szkoleniowych w
wielu miejscach
Województwa

Kolejne lata,
kolejna edycja
BMK

Konieczne jest
poszerzenie
współpracy z
wojewódzkimi
instytucjami, bądź
znalezienie
strategicznego
partnera o zasięgu
wojewódzkim,
bądź operatora o
charakterze
ponadlokalnym
Rozważenie
współpracy z
obecną
Koordynatorką
Programu w czasie
przyszłych edycji
Programu, lub
współpraca z Nią
przy utrzymywaniu

Kolejne lata,
kolejna edycja
BMK

NCK,
przyszły
Operator

Przyszły
Kolejne lata,
Operator,
kolejna edycja
członkowie
BMK
istniejącej
sieci
wojewódzkiej
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LP

WNIOSEK

REKOMENDACJA

ADRESAT

TERMIN
REALIZACJI

istniejącej sieci
kontaktów i
współpracy
adekwatność
4.

Wnioski
konkursowe, także
te
niesfinansowane,
spełniały
regulaminowe
wymogi rozwoju
kompetencyjnego
młodych ludzi.
Ocena wniosków
była prowadzona
na podstawie
kryteriów
uwzględniających
potrzeby
rozwojowe
młodych ludzi.

Utrzymanie
istniejącego stanu

Przyszły
Operator

Kolejne lata,
kolejna edycja
BMK

Przyszły
Operator

Kolejne lata,
kolejna edycja
BMK

Przyszły
Operator

Kolejne lata,
kolejna edycja
BMK

skuteczność
5.

Analiza danych
zebranych od
beneficjentów
wskazuje na
wysoką
skuteczność
działań, na zmianę
w zakresie
wzmocnienia
kompetencji
kluczowych
beneficjentów

Utrzymywanie i
zwiększanie
obecnego stanu,
na przykład przez
szkolenia
skierowane do
potencjalnych
realizatorów
projektów

inne
6.

Niewielka ilość
respondentów
ankiety CAWI

Rozważenie
wykorzystania
innych metod
zbierania danych
lub innego
sposobu

Strona | 47

LP

7.

WNIOSEK

Nieadekwatność
narzędzi
badawczych do
niektórych grup
wiekowych –
wyraźne trudności
w rozumieniu
ankiety
wydzieranki przez
dzieci młodsze
(poniżej 12 roku
życia) – być może
narzędzie jest
niedostosowane,
lub niedostatecznie
tłumaczono jak
korzystać z
narzędzia w pracy
z młodszymi
grupami
wiekowymi

REKOMENDACJA

ADRESAT

dystrybucji –
powiązanego z
terminem
wydarzeń
Zwiększenie
Przyszły
nacisku na uczenie Operator
realizatorów jak
ewaluować
projekty, być może
rozważenie opieki i
wsparcia przy
ewaluacji
Rozważenie
stworzenia
narzędzia
dostosowanego do
młodszych grup
wiekowych, być
może inny język
będzie
odpowiedni,
skorzystanie z
doświadczeń osób
pracujących w
edukacji dzieci
młodszych może
być dobrym
rozwiązaniem

TERMIN
REALIZACJI

Kolejne lata,
kolejna edycja
BML

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