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Maja Dobiasz-Krysiak 

 

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WŁĄCZENI 2.0 

FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ 2018 

 

 

Warsztat ewaluacyjny programu Włączeni 2.0 odbył się 5 grudnia 2018 w Przestrzeni from 

Facebook w Warszawie i trwał 3h. Spotkaniu przyglądała się przedstawicielka Centrum Komunikacji 

Społecznej m. st. Warszawy. Obecna była koordynatorka programu. W warsztacie wzięły udział 

przedstawicielki i przedstawiciel sześciu z siedmiu placówek, które brały udział w programie (11 

osób): 

 

1. Dom Sąsiedzki na Młynarskiej (filia Wolskiego Centrum Kultury), gdzie w celu 

przyciągnięcia młodzieży do Domu Sąsiedzkiego, dziewczyny już odwiedzające to miejsce 

postanowiły zorganizować wydarzenie związane ze swoimi zainteresowaniami, czyli modą. 

Zaprosiły innych przedstawicieli młodzieży na spotkanie ze stylistką, która pomogła im 

określić własny styl ubierania się zgodny z osobowością. (uczestniczyła 1 osoba) 

 
2. Międzypokoleniowe Centrum Edukacji w Wilanowie (ul. Radosna), gdzie przeprowadzono 

konsultacje społeczne z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wilanów, zorganizowano spacer 

badawczy, na którym młodzi poznali przestrzeń Centrum, zwiedzili  niedostępne na co dzień 

pomieszczenia. Na spotkaniu diagnostycznym zorganizowano bank pomysłów do 

potencjalnego zrealizowania przez młodzież w partnerstwie z Centrum w najbliższej 

przyszłości. W warsztacie oprócz koordynatorki udział wzięła trójka przestawicieli 

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. (uczestniczyły 4 osoby) 

 

3. Dom Kultury Arsus w Ursusie, gdzie wykorzystano potencjał grupy młodzieży organizującej 

co roku festiwal teatralny „Zwierciadła”. Młodzi zostali zaproszeni do całorocznego 

wolontariatu w celu lepszego zorganizowania festiwalu. Zrekrutowali też wolontariuszy w 

młodszych klasach. Wolontariusze dostali wsparcie eksperta w tworzeniu oferty 

sponsorskiej, w celu pozyskania środków na jego organizację festiwalu. (uczestniczyła 1 
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osoba) 

 

4. Biblioteka nr 37 Nowoczesna i dobrze wyposażona biblioteka leży na uboczu. 

Zorganizowano więc diagnozę w której brali udział młodzi, lecz wcześniej niezwiązani z 

placówką bywalcy czytelni. Aby przyciągnąć młodzież do biblioteki, postanowiono 

wypromować się w mediach społecznościowych i założyć profil współprowadzony przez 

młodzież. (uczestniczyły 2 osoby) 

 

5. Centrum Myśli Jana Pawła II, gdzie pracowano ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana 

Pawła II i wolontariuszami młodzieżowymi, których postanowiono włączyć we 

współtworzenie oferty Centrum. Koordynatorki otworzyły się na słuchanie pomysłów 

młodych tj. stworzenie „gabinetu” dla wolontariuszy, czy zainwestowanie w wydarzenia 

integracyjne. Młodzi zaangażowani tez będą w komunikację i promocję Centrum w mediach 

społecznościowych. (uczestniczyły 2 osoby) 

 

6. VIII Ogród Jordanowski, gdzie wykorzystano potencjał młodzieży odwiedzającej Ogród i 

stworzono samorządu Ogrodu, który współtworzy jego ofertę. Młodzież postanowiła 

nauczyć się pozyskiwać środki na swoje działania i dowiedziała się jak pisać wnioski 

grantowe. (uczestniczyła 1 osoba) 

 

Zabrakło przedstawicieli siódmej placówki: 
 

7. Centrum Promocji Kultury dzielnicy Praga – Południe, gdzie wykorzystano potencjał 

nieformalnej grupy młodych ludzi, których łączy pasja tańca, i którzy na zasadzie wymiany 

barterowej, pomagali i angażowali się w działania CPK w zamian za udostępnianie sali na 

próby i treningi. W związku z projektem sformalizowano ich działania jako wolontariackie i 

przeszkolono ich z pisania wniosków i zarządzania projektami. 

 

 

 

WSTĘP 

Rozpoznanie ról w projekcie 
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Warsztat rozpoczął się próbą określenia własnej roli w projekcie poprzez przypisanie sobie 

odpowiedniego, humorystycznego hasztaga. Celem działania było wprowadzenie do refleksji na 

temat swojego miejsca w projekcie. Większość uczestniczek zdecydowała się na określenie własnej 

roli jako wspierającej proces włączania młodzieży w życie placówki. Pojawiły się określenie takie 

jak: #wspieraczka, czy #motywaczka, wskazujące na zaangażowanie uczestniczek w zachęcanie 

młodych do udziału w programie. Wskazywano także na rolę polegającą na łączeniu dwóch 

światów – dorosłych pracujących w instytucji i luźno skupionej wokół nich młodzieży, stąd pojawiły 

się hasztagi #łączniczka,  #pośrednik, czy #ziomalka. Uczestniczące w warsztacie nastolatki, 

określiły swoje role jako konsultacyjno-doradcze i zapisały je jako #badaczka i #głos_młodych. 

Dwie osoby podkreślały organizacyjny i koordynacyjny wymiar swoich działań: 

#obstawiaczka_tyłów i #ogarniaczka. 

 

OŚ CZASU 

Etapy projektu i jego uczestnicy 

 

Uczestniczki i uczestnik zostali zaproszeni do rozpisania etapów swojego projektu. Każdy etap miał 

być przedstawiony na oddzielnej kartce papieru. Po wypisaniu wszystkich etapów i przyklejeniu 

kart w przestrzeni, uczestniczki i uczestnik zostali poproszeni o określenie kto brał udział w danym 

etapie i wypisanie imion osób współtworzących ten etap w dolnej części każdego z arkuszy. W ten 

sposób powstała oś czasu przedstawiająca etapy projektu i jego uczestników. Na koniec 

przedstawiciele placówek prezentowali swoją pracę przed innymi uczestniczkami i uczestnikiem, 

którzy zadawali pytania i dodawali swoje komentarze. Celem działania było przypomnienie 

uczestniczkom przebiegu projektu, eliminacja tych działań, które nie były jego częścią, zwrócenie 

uwagi na wszystkich aktorów społecznych zaangażowanych w jego organizację oraz wzmocnienie 

uczestniczek i uczestników warsztatu poprzez uświadomienie im skali ich działań i istotności ich 

pracy. 

 

W większości projektów pojawiały się etapy takie jak – rozpoczęcie współpracy w programie 

„Włączeni 2.0”, określenie celów, rekrutacja młodzieży, szkolenie wprowadzające, warsztat 

diagnostyczny ułatwiający rozpoznanie potrzeb, kontakt z koordynatorką Dagmarą Lipińską, 
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szkolenie eksperckie, działania młodzieżowe. 

 

PROJEKT vs. PROCES 

 

• Co istotne żadne z działań nie zakończyło się finałem projektowym i wewnętrzną ewaluacją. 

Wszystkie przedsięwzięcia prezentowane były jako działania w procesie i nastawione na 

przyszłe działania, choć w kilku przypadkach młodzi już zorganizowali konkretne 

wydarzenia (warsztaty ze stylistką, piknik, święto ulicy Radosnej, Młodzieżowy Time). 

 

• Mimo tego, że większość działań nie była podręcznikowymi realizacjami metody projektu, 

uczestniczki podkreślały wagę samego faktu udziału we Włączonych 2.0. Rama, którą 

stanowił program pozwalała na zwrócenie szczególnej uwagi na młodą publiczność i 

stanowiła niejako pretekst, formalne warunki zachęcające młodzież do włączenia się w 

ofertę placówki. 

 

• W większości przypadków działania programowe stanowiły oddzielną jakość w relacjach 

placówek z uczestnikami – nie powielano dotychczasowych działań, lecz planowano nowe. 

Najtrudniej było wyodrębnić je z oferty Ogrodu Jordanowskiego, który na co dzień ściśle 

pracuje z młodzieżą.  

 

SPOSOBY WŁĄCZANIA MŁODZIEŻY 

 

• W trzech przypadkach (VIII Ogród Jordanowski, Ośrodek Kultury Arsus, Centrum Myśli Jana 

Pawła II, a także jak można sądzić z opisu w Centrum Promocji Kultury na Pradze-Południe) 

wykorzystano potencjał młodzieży już biorącej czynny udział w życiu placówki do tego, by 

poszerzyć zakres jej działań i za jej pośrednictwem rekrutować kolejnych młodych do 

czynnego udziału w życiu ośrodków.  

 

• W Bibliotece nr 37 i w Domu Sąsiedzkim na Młynarskiej dopiero rozpoczęto współpracę z 

młodzieżą wzmacniając relacje z pojedynczymi osobami, które odwiedzają placówkę.  
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• W Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie na Radosnej wykorzystano 

potencjał już istniejącego w dzielnicy młodzieżowego ciała, działającego dotychczas w 

innych obszarach, jakim była Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów. 

 

• Często pojawiał się również temat formalizacji działań młodzieżowych przy placówce w 

formie wolontariatu. Zauważono, że jest to forma która może zarówno wspierać 

przywiązanie do placówki, jak i odstraszać młodych, gdyż rola wolontariusza kojarzy się z 

podejmowaniem działań mniej istotnych niż rola młodzieżowej rady, samorządu, czy grupy 

organizatorów festiwalu. 

 

WSPARCIE PROGRAMOWE 

 

• Uczestniczki ewaluacji podkreślały też wagę spotkań organizowanych w programie: 

warsztatu otwierającego program, który inspirował ich do działania, warsztatów 

diagnostycznych, które pozwoliły na zgromadzenie młodzieży, wysłuchanie głosu młodzieży 

i zaplanowanie jej działań, warsztatów eksperckich, które wzbogacały kompetencje jak 

również spajały grupę młodzieżową we wspólnym działaniu.  

 

• W wielu przypadkach pojawiała się prośba o więcej warsztatów eksperckich i większe 

wsparcie wiedzowe. 

 

• W Domu Sąsiedzkim na Młynarskiej wykorzystano okazję, jaką stwarzało spotkanie z 

ekspertką i włączono młodzież w jego organizację dla zewnętrznej, młodzieżowej 

publiczności. Należy to wyodrębnić jako dobrą praktykę, która oddaje młodzieży siłę 

sprawczą już na etapie szkoleniowym i daje poczucie domknięcia projektu. 

 

• Wszystkie uczestniczki podkreślały znaczenie kontaktu z koordynatorką („gorąca linia z 

Dagmarą”, „burza mózgów z Dagmarą”, „spotkanie z Dagmarą”). Można wywnioskować, że 

dawało to poczucie wsparcia, bezpieczeństwa i sprawiało wrażenie profesjonalizmu. 

 

 



6 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa 
Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy 
program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. 

INFORMACJA ZWROTNA 

Jednostkowa i syntetyzująca 

 

Po przerwie uczestniczki i uczestnik zostali poproszeni o dokonanie indywidualnej ewaluacji z 

wykorzystaniem kart informacji zwrotnej. Na kartach widniały trzy symbole, będące elementami 

Ocenienia Kształtującego wypracowanego w Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

• Plus +, czyli to, co się udało, jest do powtórzenia, jest dobrą praktyką projektową 

• Delta Δ, czyli to co należałoby zmienić, poprawić, dopracować 

• Strzałka →, czyli kierunku rozwoju projektu 

Uczestnicy i uczestniczki samodzielnie poddawali działania refleksji na dwóch poziomach: własnej 

pracy włączającej młodzież w życie placówki, oraz na poziomie funkcjonowania programu 

Włączeni 2.0. Po wypełnieniu kart informacji zwrotnej uczestniczki i uczestnik poproszeni zostali o 

podzielenie się swoimi wrażeniami i kolejno odczytywali zapisane plusy, delty i strzałki. Na tej 

podstawie wspólnie tworzyliśmy syntetyzujący obraz pracy w programie, zapisując ich najczęściej 

pojawiające się refleksje w trzech grupach nazwanych pola sukcesu, pola konfliktu i pola rozwoju. 

Celem zadania było sprowokowanie indywidualnej refleksji bez popadania w nadmierny krytycyzm 

i skłonienie uczestników do myślenia syntetyzującego, analizującego niedawne doświadczenia w 

celu wyciągnięcia wniosków dla własnej pracy i dalszego funkcjonowania programu. 

 

POLA SUKCESU 

 

• W tym obszarze uczestniczki i uczestnik podkreślali wagę współpracy międzypokoleniowej, 

a w szczególności otwarcie się na głos i potrzeby młodzieży, których często traktuje się jak 

biernych uczestników zaplanowanych przez dorosłych wydarzeń. W przypadku 

Międzypokoleniowego Centrum Edukacji w Wilanowie na Radosnej była to także 

współpraca między młodymi a seniorami. 

 

• Współpraca wartościowana była wysoko ze względu na to, że umożliwiła wspólne 

generowanie pomysłów, które nie powstałyby bez udziału młodzieży. 

 

• W tym kontekście istotna okazała się diagnoza potrzeb umożliwiająca planowanie działań, 
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które wypływają ze sposobów uczestnictwa w kulturze preferowanych przez młodzież. 

 

• Ważna okazała się też współpraca między różnymi placówkami – Domem Kultury, a szkołą, 

MAL-em a Młodzieżową Radą Dzielnicy itp. 

 

• Bardzo znaczące było też zawiązywanie się wspólnoty, budowanie grupy młodzieżowej – 

zintegrowanej, przywiązanej do ośrodka, aktywnej publiczności. 

 

• Doceniono też raz jeszcze warsztaty wspierające działania i formułę projektu, która 

organizuje działania w ośrodkach. 

 

POLA KONFLIKTU 

 

• Najczęściej wymieniane delty dotyczyły czasu w którym realizowany był projekt. Pracę 

przerwały letnie wakacje, a większość działań wykonywano jesienią, co skutkowało 

natłokiem pracy i pośpiechem. 

 

• Podkreślano, że spotkania eksperckie nie odbywały się z wystarczającą częstotliwością i 

było ich za mało, by realnie wpłynąć na wiedzę i umiejętności uczestników. 

 

• Uczestniczki zaznaczały, że mieli trudności w dotarciu do młodzieży poprzez szkoły i 

nakłonienie nauczycieli do współpracy. 

 

 

 

POLA ROZWOJU 

 

• W polach rozwoju pojawiły się pomysły na dalszy rozwój działań i programu Włączeni 2.0. 

Uczestniczki podkreślały, że istotne jest docieranie do młodych za pomocą narzędzi, 

których oni używają – Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych. W tym 

kontekście ważne jest wspólne ustalenie jakie to media i jak je prowadzić. 
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• W kontekście komunikacji pojawiły się głosy, że najlepiej sprawdza się marketing szeptany i 

docieranie do młodych poprzez już zaangażowaną młodzież.  

 

• Dlatego tak istotne może być w przyszłości włączanie do programu szkół i konkretnych 

nauczycieli, którzy będą otwarci na informowanie swoich uczniów o programie. 

 

• Uczestniczki próbowały także znaleźć rozwiązania na problem czasu w jakim trwa projekt i 

który uniemożliwia odpowiednie spuentowanie działań w formie finału. Proponowali by był 

to projekt wieloletni, by organizowano edycje plus dla ośrodków które już raz brały w nim 

udział. 

 

• Uczestniczki podkreślały, że oprócz formuły projektu potrzebowałyby wsparcia 

mentorskiego i superwizji, albo ze strony Fundacji Szkoła z Klasą, albo Centrum 

Komunikacji Społecznej. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Z czym wychodzę? 

 

Na zakończenie uczestniczki i uczestnik podzielili się krótko wrażeniami, z którymi wychodzą z 

warsztatu ewaluacyjnego. Wśród głosów pojawiały się takie jak: podsumowanie, inspiracja, 

wysłuchanie. 

 

REKOMENDACJE 

Podsumowanie ewaluacji 

 

Po wysłuchaniu głosów uczestniczek i uczestnika projektów w sześciu placówkach biorących udział 

w programie Włączeni 2.0, proponuję następujące rekomendacje, które mogą pozytywnie wpłynąć 

na działanie programu w następnych latach: 

 

• Kontynuacja prowadzonej przez osobę z zewnątrz diagnozy potrzeb. 
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• Zwrócenie szczególnej uwagi na to, by spotkania ekspercie organizowała młodzież dla 

młodzieży. W innym wypadku można odnieść wrażenie naskórkowości, czy akcyjności 

prowadzonych przez ekspertów warsztatów. 

 

• Zaplanowanie w programie pracy każdej z placówek warsztatu wewnętrznego, podczas 

którego młodzież uczyć będzie pracowników ośrodków wykorzystywania popularnych 

mediów społecznościowych (młodzi uczą dorosłych). 

 

• Nawiązanie kontaktu ze szkołami znajdującymi się w okolicy placówek biorących udział w 

programie i włączenie nauczycieli do współpracy (na przykład na zasadzie Klubu Przyjaciela 

Włączonych 2.0) w celu łatwiejszego nawiązania kontaktów z młodzieżą. Warto sięgnąć do 

doświadczeń programu Bardzo Młoda Kultura promującego partnerstwa kultura – edukacja. 

 

• Przeznaczenie większych środków na organizację systemu mentorskiego wsparcia dla 

uczestników, działania coachingowe czy superwizyjne. 

 

• Włączenie w szkolenie uczestników perspektywy Rozwoju Widowni (Audience 

Development) poprzez zorganizowanie szkolenia z ekspertem z tej dziedziny podczas 

warsztatu rozpoczynającego projekt. 


