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Wprowadzenie

W Europie rośnie poparcie dla angażowania młodych ludzi w różne działania
obywatelskie, często stosując metodologię opartą na projektach i inne techniki, nazywając
podejście ogólne „odgórnym”. Takie podejścia wzbogacają młodzież, a czasem nawet
zmieniają jej życie. Jednak podejście „oddolne” staje się coraz bardziej trwałe, gdy młodzież
kształtuje i opracowuje lokalne, krajowe, a nawet regionalne procesy i polityki.

Młodzież odegrała kluczową rolę w kształtowaniu Agendy Zrównoważonego
Rozwoju 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustalając priorytety na przyszłość, której
pragnie, ze szczególnym naciskiem na edukację, zatrudnienie oraz uczciwe i elastyczne rządy.
Jako agenci zmian odgrywają kluczową rolę, a kraje europejskie nie mogą lekceważyć
znaczenia wkładu młodych ludzi w zrównoważony rozwój ludzki. Jednocześnie jednak
rzeczywistość jest inna: wielu młodych ludzi zagrożonych nie ma określonego celu i marzeń
w swoim życiu i nie wiedzą, jak go osiągnąć, dlatego inaczej się zachowują. Kwestie
dotyczące młodzieży są jednym z głównych wyzwań w społecznej wizji UE. Integracja
społeczna i edukacja obywatelska młodych ludzi z grup ryzyka są od wielu lat głównym
priorytetem zarówno Rady Europy (PE), jak i Komisji Europejskiej.

Uznając wyzwania i potencjał młodzieży, w 2018 r. W ramach Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zainicjowano Młodzież2030: Strategię Młodzieży
Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zachęca młodych ludzi do większego
zaangażowania w rozwój. Ma na celu: poszerzenie globalnych, regionalnych i krajowych
działań w celu zaspokojenia potrzeb młodych ludzi i promowanie uczestnictwa młodzieży
poprzez efektywny udział młodzieży, udział w procesach planowania i podejmowania decyzji
na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym, promowanie zrównoważonego
rozwoju.

Istnieje potrzeba dalszego rozwijania zaangażowania i partycypacji obywatelskiej
młodych ludzi nie tylko przez organizacje globalne, ale także na szczeblu lokalnym. Skutkuje
to lepiej wspieranymi społecznościami lokalnymi, dobrze prosperującymi krajami, a tym
samym odnoszącymi sukcesy regionami europejskimi. Jednak obecnie kluczowe znaczenie
ma obserwacja młodzieży zagrożonej oraz zawsze wtedy, gdy opracowywane są strategie i
polityki dotyczące pracy z młodzieżą na szczeblu krajowym i lokalnym, aby stworzyć
środowisko równych szans. Czy istnieją odpowiednie narzędzia i metody pozwalające
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zidentyfikować młodzież zagrożoną i odpowiednio przezwyciężyć ich status? Czy te
docierają do większości zagrożonej młodzieży?

Przewodnik „Promowanie udziału młodzieży w życiu obywatelskim na szczeblu
lokalnym” jest opracowywany w celu wskazania liderom młodzieżowym lub osobom
pracującym z młodzieżą (nauczycielom, aktywistom, itp.) z grup ryzyka, jak zmniejszyć
wykluczenie społeczne i promować włączenie społeczne.

W pierwszym rozdziale przewodnika opisano charakterystykę młodzieży zagrożonej
w krajach europejskich i udzielono odpowiedzi na poniższe pytania: Jak zaangażować
młodzież i jak zmotywować ją do udziału w projektach lokalnych.

Drugi rozdział pomaga zidentyfikować i spotkać się z interesariuszami, wyjaśniając,
jak pracować z lokalnymi organami i jak dokonać diagnozy potrzeb danego obszaru.

Trzeci rozdział dotyczy realistycznych wymagań, które należy spełnić, włączając
młodych ludzi z grup ryzyka w planowanie, przygotowywanie i realizację działań
projektowych.

W czwartym rozdziale opisano aspekty oceny i monitorowania projektów, które
odzwierciedlają ich skuteczność, praktyczny udział młodzieży i osiągnięte wyniki, a także
rolę, funkcje i zadania ewaluatorów i superwizorów.

Przewodnik „Promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży na szczeblu
lokalnym” określa techniki i strategie pracy z młodzieżą z grup ryzyka i promuje włączenie
poprzez zastosowanie podejścia opartego na projektach, a także tworzy sprzyjające
środowisko na poziomie lokalnym.
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1. ANGAŻOWANIE MŁODYCH LUDZI Z GRUP RYZYKA I
UTRZYMYWANIE ICH ZAANGAŻOWANIA

Na temat uczestnictwa obywatelskiego młodzieży mówi się w krajach Europy coraz
więcej i częściej. Komisja Europejska w 2004 r. uznała rozwój obywatelstwa europejskiego
za główny cel swoich działań. Rok 2005 został przez nią proklamowany Europejskim Rokiem
Promowania Obywatelstwa poprzez Edukację. W latach 2004-2005 w 30 krajach były
prowadzone sondaże, na podstawie których ustalony został zakres edukacji obywatelskiej1.

Trudno jest znaleźć wiarygodne wskaźniki dotyczące uczestnictwa obywatelskiego
młodzieży w Europie. Prostym sposobem na sprawdzenie jej uczestnictwa jest np. jej udział w
wyborach. W wyborach w krajach UE młodzież w wieku 18–24 lat jest ogólnie jedną z grup o
niższym udziale. Frekwencja w wyborach europejskich w 2014 r. wyniosła jedynie 28%2 w
porównaniu ze średnią 42%. Oprócz tego istnieją inne możliwe formy uczestnictwa, na
przykład wolontariat w stowarzyszeniach i kampanie za pośrednictwem mediów cyfrowych i
społecznościowych, w których nie ma ogólnie dostępnych danych.

W Polsce istnieją badania dotyczące zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Jedno
z nich, prowadzone w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, pokazuje jak niski jest
udział młodzieży w przedsiębiorczości społecznej. W podsumowaniu badań autorka
stwierdza:

2 Blog Parlamentu Europejskiego
https://epthinktank.eu/2015/12/14/young-people-engaged-but-not-voting/.

1 Citizenship Education at School in Europe, European Commission, Brussel 2005, s. 3.
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Młodzi czują się „osobni” i „różni”. Nie czują się przynależni do pokolenia, które – w
ich wyobrażeniach byłoby jakąś całością czyniącą ich uczestnikami3. (…) Młodzi, ani w
sensie pokoleniowym, ani jednostkowym nie postrzegają siebie jako aktywnych podmiotów
mających aspiracje dokonywania zmian4.

Również nie napawa optymizmem stosunek do zaangażowania obywatelskiego przez
młodzież akademicką. Na podstawie prowadzonych badań nad warszawskimi studentami
stwierdza się wśród młodzieży przykładanie większej wagi do indywidualizmu niż do
wartości społecznych5.

Z kolei zajmujący się problemem wychowania obywatelskiego David Kerr zauważa,
że w światowym podejściu do edukacji obywatelskiej są duże różnice. Singapur, Korea i
Japonia posiadają specyficzne, centralnie przygotowane programy wychowania
obywatelskiego, a Włochy, Węgry i Hiszpania mają znacznie bardziej elastyczne rozwiązania
i zapewniają lokalnie większą autonomię. Przekłada się to na zapewnienie większej autonomii
w świecie zachodnim oraz na większy nacisk na budowanie silniejszych więzi członków
narodu z państwem w przypadku krajów Azji6.

Niewątpliwie potrzeba rozwijania uczestnictwa obywatelskiego w młodzieży, aby
poprawić jej włączenie społeczne i obywatelskie oraz dobrobyt społeczności lokalnych,
dotyczy całej Europy, a nawet świata. Niniejszy przewodnik ogranicza się do krajów
europejskich. Celem pierwszego rozdziału jest odpowiedź na pytania: Jak angażować
młodzież i jak ją motywować do uczestnictwa.

Podmiot społecznej troski w Europie stanowi młodzież z tzw. grup ryzyka, zagrożona
marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Do grup ryzyka zaliczana jest młodzież, która:
-  jest dotknięta lub narażona na ubóstwo,
- z różnego rodzaju przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnościami,
- pozbawiona właściwej opieki rodzicielskiej,
- będąca ofiarami przemocy,
- nadużywająca alkoholu czy substancji psychoaktywnych,
- uzależniona od czynności (np. hazard, gry cyfrowe, pornografia),
- przejawiająca agresję, przemoc,
- popełniająca wykroczenia i przestępstwa.
Młodzież ta doświadcza marginalizacji lub jest zagrożona marginalizacją ze względu

na warunki osobiste (zdrowie, upośledzenie, narkotyki itp.) lub warunki społeczne
(pochodzenie migrantów, rodziny zubożałe kulturowo i ekonomicznie itp.).

6 D. Kerr, Citizenship Education: An International Comparison, w: Education for Citizenship, red. D.
Lawton, J. Cairns, R. Gardner, London 2000, s. 202-205.

5 H. Świda-Ziemba, Indywidualizm młodych a więź społeczna, „Societas/Communitas” 2006, nr 1.

4 Tamże, s. 545.

3 H. Świda-Ziemba, Obraz świata I bycia w świecie. Z badań młodzieży licealnej, Warszawa 2000, s.
548.
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Ujmując rzecz bardziej szczegółowo należy stwierdzić, że młodzi ludzie na przykład
mogą być narażeni na wykluczenie z powodu stanu zdrowia, warunków poznawczych lub
fizycznych. Mogą cierpieć na dysleksję, dyskalkulię, nadpobudliwość, łagodny zespół
Aspergera, upośledzenie fizyczne, nadużywanie alkoholu lub narkotyków. Warunki te mogą
sprawić, że zostają pozbawieni możliwości nauki w szkole lub otrzymania pracy. Ich sytuację
trudno jest zmienić ze względu na ich brak kwalifikacji, a także bezrobocie.

Inna młodzież może być zagrożona wykluczeniem, ponieważ dorastała w rodzinach
ubogich kulturowo i ekonomicznie lub w rodzinach migrantów. Mogli mieć trudności z
powodu słabej znajomości języka w ogóle lub słabej znajomości lokalnego języka, braku
pewności co do uczestnictwa obywatelskiego. Te warunki również mogą sprawić, że stracą
szansę na edukację w szkole i zatrudnienie.

Zachowania ryzykowne rozwijają się w wyniku działania zespołu różnych czynników
ryzyka: indywidualnych (np. wysokie zapotrzebowanie na stymulację, trudny temperament,
niższy poziom funkcjonowania poznawczego), rodzinnych (np. wrogi klimat w rodzinie,
zaburzenia psychiczne rodziców, przemoc w domu), środowiskowych (np. wysoki poziom
bezrobocia, przestępczość, niski poziom edukacji w szkole). Rozwój tych zachowań
najczęściej ma swoje przyczyny w nieprawidłowym postępowaniu rodziców, wychowawców
oraz nauczycieli wobec dzieci, które doświadczają różnych trudności w życiu i/lub ich rozwój
emocjonalny, poznawczy czy motoryczny nie przebiega harmonijnie.

Młodzież z grup ryzyka niechętnie angażuje się w jakiekolwiek społeczne czy
obywatelskie inicjatywy. Dlatego niezwykle istotna jest poprawa wiedzy specjalistycznej
osób zaangażowanych w pracę w organizacjach młodzieżowych i obywatelskich oraz
działaczy młodzieżowych i wychowawców, aby lepiej potrafili zaangażować
marginalizowaną młodzieży w działania na rzecz lokalnych społeczności, tak aby poprawić
pozycję tej młodzieży, włączyć ją w społeczne inicjatywy, a także nauczyć współpracy z
lokalnymi decydentami i zwykłymi obywatelami.

1.1. Jak zaangażować młodych ludzi?

Aby móc skutecznie zaangażować młodzież do uczestnictwa obywatelskiego, należy
najpierw zacząć od uświadomienia młodym ludziom, czym jest przedsiębiorczość
obywatelska, czyli od edukacji obywatelskiej. Może być ona prowadzona w trzech
kategoriach:
- edukacji o obywatelstwie
- edukacji poprzez obywatelstwo
- edukacji dla obywatelstwa.

Edukacja o obywatelstwie koncentruje się na dostarczaniu młodym ludziom wiedzy i
na rozwijaniu rozumienia historii narodowej oraz znajomości struktur władzy, procesów
rządzenia i życia politycznego. Utrwaleniem tej wiedzy jest edukacja poprzez obywatelstwo,
którą się identyfikuje z działaniem przejawiającym się w aktywności w społeczności lokalnej,
a także poza nią. Najszerszy zakres ma edukacja dla obywatelstwa. Jej zadaniem jest
wyposażenie młodzieży w zestaw narzędzi, jakimi są widza, rozumienie, umiejętności,
postawy i wartości, które umożliwiają im aktywne i właściwe pełnienie ról obywatelskich i
społecznych w dorosłym życiu.
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Należy przypuszczać, że młodzież, która posiada wiedzę o szeroko rozumianym życiu
politycznym, jest bardziej świadoma swojej roli w społeczeństwie demokratycznym, chętniej
i efektywniej będzie uczestniczyć w życiu publicznym. Zatem edukacja obywatelska,
kształtując świadomość młodych na temat tego, co się wokół nich dzieje, daje im szansę na
upełnomocnienie w społeczeństwie. Wiąże się to również z podniesieniem kultury politycznej
wśród młodzieży z grup ryzyka, ukształtowanie jej jako ludzi myślących o sobie jako o
aktywnych obywatelach, przygotowanych do tego, aby mieć wpływ na życie publiczne.

1.1.1. Jakie kanały wykorzystać do angażowania młodzieży?

Aby móc zbudować społeczeństwo obywatelskie, potrzebne jest zaangażowanie
wszystkich obywateli, również tych, którzy wykazują wysoką niechęć do spraw społecznych i
politycznych. Edukacja obywatelska, jaką zapewnia współczesna szkoła, nie wystarcza.
Młodzież z grup ryzyka, często przed czasem opuszczająca placówki oświatowe, bywa jej
zupełnie pozbawiana. Ważnym zadaniem staje się dotarcie do tych młodych ludzi poprzez
animację społeczną. Warto odwołać się tutaj do tradycji pedagogiki społecznej związanej z
działaniem pracownika socjalnego w społeczności lokalnej (community work) oraz jego
udziału w aktywizowaniu i rozwijaniu społeczności lokalnej (community development). Dla
pedagogiki społecznej najważniejsza jest diagnoza warunków życia człowieka i rozpoznanie
sił społecznych środowiska, a na dalszym etapie aktywizacja, ukierunkowana na twórcze
kreowanie nie tylko własnego życia, ale także środowiska, w którym się ono toczy. Takie
działania są szczególnie ważne w odniesieniu do osób, grup oraz społeczności zagrożonych
wykluczeniem i społeczną marginalizacją.

W angażowaniu młodzież zmarginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją kluczową
rolę odgrywa animator społeczny. W swojej pracy w środowisku lokalnym może on
wykorzystać kilka kanałów. Są nimi:

- stowarzyszenia młodzieżowe,
- kluby młodzieżowe,
- organizacje pracujące z młodzieżą,
- decydenci w dziedzinie młodzieży,
- lokalne partie polityczne,
- partnerzy społeczni,
- stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego,
- stowarzyszenia młodzieży,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- wychowawcy,
- charyzmatyczni liderzy.

Nazwa działania
Jak zaangażować młodych ludzi?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jakie kanały wykorzystać do
angażowania młodzieży z grup ryzyka
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Cele nauczania - rozpoznanie problemów młodzieży z grup ryzyka
- diagnoza warunków życia człowieka i rozpoznanie sił społecznych
środowiska

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania

1. Dyskusja na temat: Jakie problemy napotyka młodzieży z grup ryzyka,
zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym?
2. Ustalenie poszczególnych problemów we własnym środowisku
lokalnym.
3. Ustalenie najbardziej skutecznych kanałów dotarcia do młodzieży z
grup ryzyka.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier by zapisywać definicje/wnioski

1.1.2. Różne formy komunikacji. Który jest najbardziej skuteczny? Jak komunikować
się z młodzieżą / młodzieżą zagrożoną?

Komunikacja z młodzieżą jest niezwykle skomplikowanym współcześnie procesem.
Przeprowadzane badania nad ilością czasu, jaki spędzają młodzi ludzie z „multimediami”
wskazują, że zdecydowana większość nastolatków spędza przed komputerem średnio dwie
godziny dziennie. Przeszło 50 proc. młodych ludzi porozumiewa się codziennie ze swoimi
znajomymi poprzez komunikatory internetowe. W tej sytuacji tradycyjne formy komunikacji
nie mają szans, aby dotrzeć do młodzieży. Dlatego animator społeczny musi poszukiwać
nowoczesnych form komunikacji, chcąc dotrzeć do młodzieży z grup ryzyka.

Pożądanymi formami komunikacji, mającymi w szczególności wpływ na zmianę
przekonań, postaw i nawyków, bez czego osiągnięcie trwałej zmiany w podejściu do
uczestnictwa obywatelskiego nie jest możliwe, są kampanie społeczne i wydarzenia lokalne.
Mogą mieć one istotny wpływ na zmienianie niekorzystnej rzeczywistości. Współczesność
jest tak zbudowana, że o ważnych sprawach, problemach, jakie niesie ze sobą życie, ludzie
bardzo często dowiadują się właśnie z kampanii społecznych, w których wydobywane są na
światło dzienne sprawy, o których często głośno się nie mówi - tematy tabu, problemy
przemilczane czy ignorowane.
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Kampania społeczna jest przykładem działań edukacyjno-uwrażliwiających
ukierunkowanych na wywołanie zmian w odbiorcach, które mają trzy zazębiające się cele
społeczne:

▪ ukazanie wagi danego problemu (zagadnienia), czyli wpływanie na przekonania;
▪ doprowadzenie do zmiany nastawienia wobec tego problemu i dotkniętych nim

członków społeczności, czyli kształtowanie postaw;
▪ utrwalanie nowych wzorców zachowań, czyli kształtowanie nawyków.

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/abuser-de-agression-sexuelle-art-beton-622135/

Kampania społeczna na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego nie jest
kierowana wyłącznie do grup czy społeczności bezpośrednio nim dotkniętych, ale także do
szerszego otoczenia. Trwała i znacząca zmiana nie jest bowiem możliwa wyłącznie przez
oddziaływania na podmioty uwikłane bezpośrednio w dany problem. Podobnie kampanie
społeczne ukierunkowane na problem obywatelskości nie może być tylko skierowany do
młodzieży z grup ryzyka, ale muszą być one kierowane do szerszej społeczności, aby
stworzyć warunki społeczne sprzyjające aktywności osób młodych w sferze publicznej.

Wydarzenia lokalne (events) są bardzo ważnym narzędziem wspierającym proces
zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne i obywatelskie. Mogą one być zarówno
elementami kampanii, jak i samodzielnymi działaniami. Ich celem jest zarówno aktywizacja
młodzieży, poprzez włączenie jej nie tylko w proces planowania, ale również realizację i
ewaluację przedsięwzięcia, jak i integracja, edukacja oraz promocja.

Wydarzenia mogą wpływać na zmianę postaw, zachowań i nawyków oraz na rozwijanie
zainteresowań sprawami publicznymi, ale też na pobudzanie potrzeb wyższego rzędu, jakimi
są wartości obywatelskie.

Cechą charakterystyczną lokalnych wydarzeń jest to, że ich katalog jest nieograniczony i
nie sposób wymienić wszystkich form. Do najbardziej znanych zalicza się: festyny, pikniki,
rajdy, mecze, wystawy, zabawy karnawałowe, spotkania z okazji różnego rodzaju świąt.
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Wydarzenia lokalne, aby mogły dobrze wypełniać swoją funkcję komunikacyjną, powinny
być ściśle powiązane z całym procesem nabywania kapitału społecznego przez młodych
ludzi. W związku z tym konieczne jest zastosowanie kilku zasad.

Pierwszą zasadą musi być to, że rodzaj wydarzeń lokalnych winien zostać określony przez
młodzież, a także środowisko lokalne, wspólnie z nimi zaplanowany oraz zrealizowany i
oceniony (poddany ewaluacji). W tym zakresie niezbędne jest również współdziałanie
instytucji z danego terenu.

Drugą zasadą jest to, że wydarzenia lokalne powinny być odpowiedzią na potrzeby i mieć
głębsze cele niż tylko zabawa, warto dbać o to, żeby służyły one także aktywizacji, integracji
oraz edukacji obywatelskiej. Trzecią zasadą w przypadku lokalnych wydarzeń jest bazowanie
na lokalnym potencjale, co wiąże się z korzystaniem z miejscowych zasobów przy
wzmacnianiu tradycji lokalnych.

Zadaniem organizatora społecznego jest tworzenie przestrzeni do tego, żeby taka wspólna
praca była możliwa oraz wspieranie mieszkańców podczas całego procesu.

Nazwa działania Jak zaangażować młodych ludzi?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jak komunikować się z młodzieżą,
aby angażować ją w przedsiębiorczość obywatelską

Cele nauczania
- rozpoznanie problemów młodzieży z grup ryzyka
- wyposażenie młodzieży w zestaw narzędzi, takich jak: wiedza,
rozumienie, umiejętności, postawy i wartości, które umożliwiają im
aktywne i właściwe komunikowanie się z młodzieżą z grup ryzyka

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania Formy komunikacji z młodzieżą / młodzieżą zagrożoną?

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier  do notowania
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1.1.3. Rola technologii i innych metod / narzędzi

W skutecznym dotarciu do młodych ludzi z grup ryzyka niezwykle ważną rolę odgrywają
współczesne technologie, którymi młodzież żywo się interesuje, a co najważniejsze chętnie
się poprzez nie komunikuje między sobą, ale również z otoczeniem. Planując kampanie
społeczne i wydarzenia lokalne niezbędne jest dokonanie wyboru form oddziaływania, czyli
kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych, które będą wykorzystywane w procesie kampanii i
wydarzeń.

Ponieważ naturalnym środowiskiem współczesnej młodzieży jest Internet, powinien być
on wykorzystywany do kształtowania świadomości obywatelskiej wśród młodych. W ten
sposób ma się szansę dotrzeć do osób, które same nie poszukiwały zagadnień związanych ze
społeczeństwem obywatelskim. Ciekawie przygotowany materiał może jednak zainteresować
młodego człowieka i może on chcieć dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Należy
jednak pamiętać, że celu, jakim jest zmiana zachowań, postaw i nawyków, nie da się osiągnąć
przez zastosowanie jednego środka przekazu.

W przypadku lokalnej kampanii kanałem komunikacyjnym mogą być m.in.: lokalne
media, słupy i tablice ogłoszeniowe, strony internetowe, skrzynki pocztowe, do których
można wrzucić ulotkę; stoisko na festynie, jak również spotkania obywatelskie. Narzędziami
mogą być: ulotki, plakaty, prezentacje, spoty, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły
prasowe, happeningi, czy też różnego rodzaju gadżety.

Nazwa działania Jak zaangażować młodych ludzi?

Cel działania Uwrażliwić młodych aktywnych ludzi na rolę i znaczenie technologii i
innych nowoczesnych metod i narzędzi w angażowaniu młodzieży z grup
ryzyka w przedsiębiorczość obywatelską

Cele nauczania

- zrozumienie znaczenia nowych technologii
-uświadomienie młodym ludziom, jak za pomocą nowych technologii
docierać do młodzieży z grup ryzyka
- wyposażenie młodzieży w zestaw narzędzi umożliwiających im
wykorzystywanie nowych technologii do pracy z młodzieżą z grup ryzyka
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Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania

1. Dyskusja na temat: Jakie nowe technologie można wykorzystać do
pracy z młodzieżą z grup ryzyka, zagrożona marginalizacją i
wykluczeniem społecznym?
2. Ustalenie kanałów komunikacyjnych
3. Rola współczesnych technologii w skutecznym dotarciu do młodych
ludzi z grup ryzyka.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.1.4. Jak korzystać z już istniejących formacji / grup nieformalnych (szkoły,
nieformalne zajęcia edukacyjne, organizacje młodzieżowe itp.?

Animator społeczny w swojej pracy z młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną
wykluczeniem społecznym, mając na uwadze młodzieżowe uczestnictwo obywatelskie na
poziomie lokalnym, powinien wykorzystać już istniejące formacje, grupy osób już
funkcjonujące formalnie czy nieformalnie w danej społeczności lokalnej. Aby korzystać ze
zgromadzonego już potencjału, jaki posiadają takie grupy i instytucje powinien zawiązywać
różnego rodzaju partnerstwa.

Podstawą działania na rzecz uczestnictwa obywatelskiego młodzieży z grup ryzyka jest
budowanie szerokiej sieci współpracy pomiędzy młodzieżą i lokalnymi podmiotami, celem
włączenia wszystkich lokalnych zasobów we wspólny proces wywołania pozytywnej zmiany
w danej społeczności. Oznacza to budowanie sieci kontaktów i współpracy poprzez łączenie
jednostek w grupy oraz tworzenie relacji grup z grupami, instytucji z instytucjami i wreszcie
powiązań „wszystkich ze wszystkimi”.

Sieci powinny być strukturami otwartymi i niejako wychodzić poza społeczność objętą
działaniem animatora społecznego, tworząc powiązania z szerszym otoczeniem, wzmacniając
tym samym kapitał spajający społeczności. Gdy relacje prowadzą do wspólnego
uporządkowanego działania, możemy mówić o partnerskim współdziałaniu. Ze względu na
poziom powiązań, złożoność celów oraz stopień formalizacji, wyróżnia się trzy podstawowe
formy partnerskiego współdziałania:

1) luźne współdziałanie sieciowe,
2) współdziałanie koordynowane,
3) współpraca.
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Sieć jest formą partnerstwa, w której współpraca oparta jest na mało sformalizowanych
zasadach i założeniu, że przystąpienie do partnerstwa nie powoduje ograniczenia autonomii
poszczególnych podmiotów. Celem partnerstwa jest głównie wymiana informacji.

Koordynacja oznacza bliższy związek podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.
Członkostwo jest bardziej stabilne niż w sieci, dookreślone formalną umową i wymaga
zaangażowania czasu, środków finansowych i innych zasobów. Koordynacja jest zazwyczaj
związana z realizacją jakiegoś konkretnego lecz krótkoterminowego celu.

Współpraca oznacza, że podmioty wchodzące w skład partnerstwa są ze sobą ściśle
powiązane i oddają część swojej autonomii na rzecz współpracy. Cele są konkretne,
najczęściej złożone i dalekosiężne. Wszelkie działania, zaangażowanie finansowe, osobowe
czy rzeczowe partnerów określone są formalną umową.

Jedną z najbardziej ustrukturyzowanych form współdziałania o charakterze sieciowym są
partnerstwa lokalne, będące związkiem współdziałających ze sobą podmiotów formalnych i
nieformalnych reprezentujących różne sfery życia społecznego i różne środowiska.
Partnerstwa lokalne, łącząc różne instytucje, organizacje i osoby fizyczne, umożliwiają
szersze spojrzenie na problemy, stwarzają większe możliwości działania, zwiększają ich
efektywność oraz zapobiegają dublowaniu działań. Tym samym budowany jest zarówno
kapitał ludzki, jak i społeczny wspólnoty.

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje partnerstw lokalnych:
1) partnerstwa koordynujące oraz
2) partnerstwa wykonawcze.
Partnerstwo koordynujące to związek, który można porównać do działających w sposób

długofalowy i wielozakresowy zespołów strategicznych ds. rozwoju lokalnego. Partnerstwo
tego rodzaju charakteryzuje się tym, że w jego ramach może być realizowanych wiele
różnych działań prowadzonych w rozmaitych obszarach i dziedzinach. W poszczególne
działania nie są jednak angażowane wszystkie zgromadzone siły i środki. Za realizację
konkretnych przedsięwzięć odpowiadają zbudowane w ramach partnerstwa grupy robocze,
których pracami kierują wybrane przez partnerstwo osoby, zaś działalność wszystkich grup
jest koordynowana przez lidera instytucjonalnego.

Partnerstwa wykonawcze to związek, którego zasób sił i środków jest zaangażowany w
realizację jednego działania lub wdrażanie jednej inicjatywy. Partnerstwa tego typu mają na
ogół krótko- lub średnioterminowy charakter, ponieważ realizują jeden konkretny projekt i
działają w jednym ściśle określonym obszarze. Ich działalność kończy się w momencie
wykonania zadania, do realizacji którego zostały one utworzone.

Zawiązywanie partnerstw odgrywa niezwykle ważną rolę w przypadku budowania
przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Przede wszystkim stanowi oszczędność czasu i
zasobów ludzkich.
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Nazwa działania Jak zaangażować młodych ludzi?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jak korzystać z już istniejących
formacji / grup nieformalnych (szkoły, nieformalne zajęcia edukacyjne,
organizacje młodzieżowe itp.

Cele nauczania

- nabycie umiejętności rozpoznawania środowiska lokalnego
-uświadomienie młodym ludziom roli podmiotów lokalnych w
angażowaniu młodzieży z grup ryzyka
- wyposażenie młodzieży w zestaw narzędzi pomocnych do zawiązywania
partnerstw lokalnych

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania
1. Metody pomocne w rozpoznawaniu środowiska lokalnego.
2. Wykorzystanie już istniejących formacji / grup nieformalnych (szkoły,
nieformalne zajęcia edukacyjne, organizacje młodzieżowe itp.) w dotarciu
do młodych.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.1.5. Co przyciąga zainteresowanie młodych ludzi / co jest dla nich interesujące,
atrakcyjne?

Zainteresowania współczesnych młodych ludzi zapewne diametralnie różnią się od tego,
czym zajmowali się w wolnym czasie ich rodzice czy starsze rodzeństwo. Dla współczesnych
młodych ludzi interesujące i atrakcyjne są najczęściej te czynności, które dają najwięcej
przyjemności, a także umożliwiają spędzanie wolnego czasu w sposób kreatywny.
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Są tacy nastolatkowie, którzy każdą chwilę spędzają przed komputerem czy ze
smartfonem, grają w gry wideo i spędzają czas na portalach społecznościowych. Inni mają
hobby często związane z zajęciami, które umożliwiają spędzanie wolnego czasu w sposób
kreatywny, aktywny i interesujący.

Pierwsza grupa młodzieży to osoby zainteresowane możliwościami, jakie dają
nowoczesne technologie. Można tutaj wyróżnić kilka konkretnych obszarów. Należą do nich
niewątpliwie gry komputerowe. Młodzi ludzie grają w liczne gry bardzo często. Pochłania to
znaczne ilości ich wolnego czasu. Rodzi się pytanie, co takiego wyjątkowego jest w grach
komputerowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o rozbudowaną fabułę, która może być
ciekawa dla każdego. Należy pamiętać, że gry są tematyczne, każdy może znaleźć zatem tę
idealną dla siebie. Wspomniana fabuła jest przeważnie wciągająca, ponadto pozwala młodym
ludziom na kreowanie rzeczywistości obecnej w grze. Można tworzyć w ten sposób
rzeczywistość alternatywną do tej, w której młodzi ludzie żyją. Jest to bardzo ciekawe i może
ich zachęcić do częstego grania.

Poza grami czynności związane z komputerami, które wynikają z zainteresowań młodych
ludzi, to pobieranie z Internetu filmów oraz muzyki. Pliki te można następnie odtwarzać, co
umożliwia spędzanie wolnego czasu na oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki. Obecnie jest
możliwość pobierania i odtwarzania tych plików legalnie za darmo, co powoduje, że coraz
większa liczba młodych ludzi sięga po to rozwiązanie. Dzięki takim możliwościom,
oferowanym przez Internet, młodzież interesuje się muzyką i filmami zdecydowanie bardziej.
Jest to, samo w sobie, pozytywnym zjawiskiem. Im więcej młodych ludzi pobiera filmy i pliki
muzyczne, tym więcej z nich może w przyszłości podejmować działania związane z
rozwijaniem swoich talentów w tych dziedzinach.

Udział w warsztatach fotograficznych, wycieczkach pieszych i rowerowych oraz
niezwykłych lekcjach muzealnych i prelekcjach w plenerze może być interesujący dla
jednych i drugich. Atrakcją mogą się okazać też gry terenowe, projekcje filmów, seminaria
historyczne. Współczesna młodzież nie lubi się angażować, dlatego trzeba jej proponować
takie rodzaje zadań, które na pierwszy rzut oka służą zabawie, a tak naprawdę jej ukrytym
celem jest edukacja i budowanie kapitału społecznego. Dobrym przykładem jest tutaj np.
edukacyjna gra planszowa, w tworzenie której młodzież może się zaangażować.

Interesująca zabawa dydaktyczna może być powiązana z napięciem emocjonalnym, które
odpowiednio stymulowane również ma wpływ na zaangażowanie młodego człowieka w
działania związane z zaangażowaniem obywatelskim. Napięcie emocjonalne odgrywa ważną
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rolę motywacyjną, podtrzymując dążenia osoby młodej7. Młodzież, która angażuje się w
dane przedsięwzięcie emocjonalnie ma większą szansę na doprowadzenie sprawy do
końca niż osoba, która podchodzi do niej obojętnie.

Animator społeczny, jeśli chce skutecznie nauczyć młodzież z grup ryzyka uczestnictwa
obywatelskiego, musi być zorientowany, jakie zainteresowania ma ta młodzież, z którą on
pracuje. Organizując przede wszystkim kampanie społeczne powinien wykorzystać swą
wiedzę o zainteresowaniach młodych ludzi.

Nazwa działania Jak zaangażować młodych ludzi?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jak wykorzystywać zainteresowania
młodzieży z grup ryzyka, by ją angażować w przedsiębiorczość
obywatelską

Cele nauczania

- rozpoznanie różnorodnych zainteresowań młodzieży z grup ryzyka
-uświadomienie młodym ludziom, jak istotne jest wykorzystanie
zainteresowań młodzieży do rozbudzenia ich aktywności obywatelskiej,
- wyposażenie młodzieży w zestaw narzędzi, takich jak: widza,
rozumienie, umiejętności, postawy i wartości, które umożliwiają im
angażowanie młodzieży z grup ryzyka do uczestnictwa obywatelskiego

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania 1. Zainteresowania współczesnej młodzieży.
2. Sposoby wykorzystania zainteresowań młodych ludzi do pobudzenia w
nich aktywności obywatelskiej.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.1.6. Przykłady ciekawych kampanii przyciągających zagrożoną młodzież / młodzież.

Jedną z ciekawszych kampanii społecznych przyciągających uwagę zagrożonej młodzieży
była ogólnopolska kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” organizowana
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundację Polska Sieć Polityki

7 A. Kamiński, Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej, Warszawa 1966, s. 43.
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Narkotykowej. Adresowana ona była do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców.
Jej celem było promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń
związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Organizatorzy chcieli pokazać jak
niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych
oraz, że bez nich można prowadzić szczęśliwe życie. Kampania trwała od listopada 2018 r. do
grudnia 2019 r.

https://krzywoweszlo.pl/

Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, posługując się nowoczesnymi
metodami komunikacji, kampania zakładała dotarcie do ok. 2 mln Polaków. Głównym
składnikiem kampanii była prosta gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie
internetowej www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy
„zmianie ustawień” pokazywały w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować
się w życiu. Kampania posługiwała się metodą „nauki przez zabawę”, zaś teksty do gry oraz
strony internetowej kampanii były tworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką
przeciwdziałania narkomanii. Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry
internetowej upowszechniano wiedzę zarówno na temat zagrożeń związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb życiowych, jak
również przygotowywano młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu
ma problem z narkotykami.

Kampania była promowana na portalach społecznościowych oraz na stronach, które są
często odwiedzane przez młode osoby, jak również wspierana przez influencerów i znane
osoby, które podzielają wartości prezentowane w kampanii. Uzupełnieniem działań
prowadzonych w Internecie była kampania billboardowa oraz w środkach komunikacji
publicznej w pięciu największych miastach Polski. W szkołach ponadpodstawowych oraz
domach studenckich rozwieszano plakaty promujące kampanię. Organizatorzy brali udział
również w wydarzeniach muzycznych, naukowych czy piknikach rodzinnych skierowanych
do grupy docelowej8.

Inną ogólnopolską kampanię społeczną prowadziła Fundacja Aflofarm. Głównym celem
kampanii „Nie spal się na starcie” było promowanie postaw antynikotynowych wśród
młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa.
Kampania swoim zasięgiem obejmowała kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media
społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej.

8 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8225977
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Ogólnopolska kampania była realizowana za pomocą spotów telewizyjnych i radiowych,
filmu edukacyjnego skierowanego do młodych widzów, strony internetowej oraz mediów
społecznościowych m.in. Facebooka. Fundacja przygotowała także spot promocyjny
kampanii.

Osią całej kampanii jest film edukacyjny, tworzony we współpracy z Discovery Networks
CEEMEA, w którym głównymi bohaterami są Ambasadorzy akcji. Film podzielony jest na 7
segmentów, a każdy z nich dotyka innego problemu związanego z paleniem papierosów.
Tancerz i choreograf Maciej „Gleba” Florek ukazuje wpływ palenia papierosów na kondycję
fizyczną. Miss Polonia 2016 Izabella Krzan opowiada o tym, jak palenie papierosów
oddziałuje za nasz wygląd, a piosenkarka Natalia Lesz o tym, jak może utrudniać podróże9.

Jeszcze innym ciekawym przykładem kampanii społecznej jest kampania „Wyloguj się do
życia… a robi się to tak!”, trwająca od jesieni 2014 r. do końca 2015 r. Projekt realizowała
Fundacja Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych – FIRST we współpracy
z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jej zadaniem było zwrócić uwagę na
ryzyko, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci. Miała również
zachęcić młodzież do rozwijania zainteresowań poza światem wirtualnym i łączenia jednego z
drugim w konstruktywny i mądry sposób. Autorzy kampanii chcieli znaleźć alternatywę dla
atrakcji oferowanych przez sieć. Skupili się na sporcie i muzyce, ponieważ młodzież
najczęściej wskazywała je jako wzbudzające pozytywne emocje. Stąd honorowymi
ambasadorami kampanii byli muzycy oraz sportowcy. W akcji wzięli udział znani raperzy,
min. Ten Typ Mes, Stasiak i Pjus (2cztery7) oraz gwiazdy piłki nożnej – Wojciech Szczęsny i
Robert Lewandowski.

W ramach akcji powstały filmy z udziałem popularnych raperów i znanych piłkarzy.
Organizatorzy przewidzieli także konkurs dla młodzieży na najlepszy pomysł na aktywność
poza siecią (Start-up). Zaproszenie pod hasłem „Jak to się u Was robi?” zostało skierowane do
gimnazjalistów i licealistów z całej Polski. Nagrodą dla zwycięzcy było sfinansowanie jego
pomysłu na aktywność poza siecią. Poza tym towarzyszył on profesjonalnej ekipie filmowej
w dniu zdjęciowym podczas przygotowania spotu reklamowego dotyczącego opracowanego
Start-upu.

W ramach kampanii organizowano także warsztaty dla pedagogów, rodziców i
opiekunów, które można obejrzeć także w Internecie.

Ta formuła szkoleń promowała zdrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu
(poszukiwanie wiedzy i możliwości rozwoju), a dzięki szerokiej dostępności każdy rodzic i
opiekun mógł pogłębić wiedzę na temat uzależnienia młodych ludzi od Internetu10.

Nazwa działania Jak zaangażować młodych ludzi?

10 http://www.archiwum.mz.gov.pl/inne/kampania-wyloguj-sie-do-zycia-a-robi-sie-to-tak/

9 http://www.niespalsienastarcie.pl
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Cel działania Zapoznanie młodych aktywnych ludzi z ciekawymi kampaniami
społecznymi przyciągającymi zainteresowanie młodzieży

Cele nauczania -uświadomienie młodym ludziom, czym jest kampania społeczna
- poznanie ciekawych kampanii społecznych przyciągających
zainteresowanie młodzieży

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania
1. Co to jest kampania społeczna? Jakie są jej cele?
2. Przykłady ciekawych kampanii przyciągających zagrożoną
młodzież/młodzież.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.2. Jak motywować młodych ludzi do uczestnictwa?

1.2.1. Dlaczego uczestnictwo obywatelskie jest ważne?

Uczestnictwo obywatelskie lub inaczej partycypacja to wielowymiarowe zjawisko
odnoszące się do różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Dotyczyć może
zarówno indywidualnych preferencji związanych z codziennymi wyborami jednostki,
uczestnictwa w życiu społecznym wspólnoty, jak i zaangażowania jednostek w działania
struktur oraz instytucji demokratycznego państwa.

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne to zagadnienie
stosunkowo nowe w systemie sprawowania władzy publicznej. Partycypacja społeczna
dopiero w ostatnich kilkunastu latach stała się w Europie popularnym zagadnieniem,
wynikającym m.in. z postępujących zmian społecznych i politycznych. Zagadnienie
partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym jest w krajach zachodnich traktowane jako
jeden z głównych priorytetów politycznych i bardzo często znajduje odzwierciedlenie
w realizowanej polityce zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym11.

Uczestnictwo obywatelskie młodzieży, a szczególnie młodych ludzi z grup ryzyka ma
kluczowe znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nabycie przez młodzież

11 G. Smith, Beyond the Ballot: 57 Democratic Innovations from Around the World. A report for the
Power Inquiry, London 2005.

23



nawyku udziału w sprawach publicznych rokuje dobrze na przyszłość i daje szansę na to, że
młode osoby w wieku dojrzałym będą się czuć odpowiedzialne za dobro ogólne i będą się
angażować w życie społeczno-obywatelskie.

Rodzi się pytanie, dlaczego uczestnictwo obywatelskie jest tak ważne. Przede wszystkim
oznacza w dużym stopniu urzeczywistnienie potrzeby przynależności i samorealizacji
jednostki w społeczeństwie. Poprzez partycypację realizuje się potrzeba przynależności,
określona m.in. przez Maslowa w piramidzie potrzeb społecznych. Uczestnictwo
obywatelskie jest zatem ważne dla każdego człowieka z osobistych względów. Są jednak i
inne korzyści o charakterze ogólnospołecznym.

Uczestnictwo obywatelskie jest ważne, gdyż dzięki niemu mieszkańcy znają i rozumieją
intencje władz lokalnych. W ten sposób następuje legitymizacja władzy, czyli rządzący
podejmują wiążące decyzje w imię wyborców i dla dobra społeczeństwa przy jego akceptacji.
W ten sposób społeczność lokalna ma wpływ na podejmowanie ważnych dla niej decyzji, co
wiąże się z należytym rozumieniem i stosowaniem zasad demokracji.

Zaangażowanie mieszkańców we wspólne dobro sprzyja lepszemu poznaniu potrzeb
lokalnych i ich zdiagnozowaniu. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie działań, które
przyczynią się do polepszenia sytuacji, rozwiązania problemu lub przynajmniej zniwelowania
go.

Obywatelskość sprzyja szybkim reakcjom na pojawiające się problemy. W społeczeństwie
obywatelski jest dobra komunikacja między mieszkańcami, połączonymi więzią społeczną.

Istota partycypacji obywatelskiej polega na angażowaniu się społeczności lokalnej nie
tylko w proces wymyślania rozwiązania czy strategii podejścia do określonego problemu.
Mieszkańcy mają w tym bezpośredni udział, są częścią tego rozwiązania. Daje im to poczucie
sprawstwa i wzmacnia kapitał społeczny.

Uczestniczenie społeczności w procesie podejmowania decyzji na różnych szczeblach
sprawowania władzy zwiększa zaufanie do władz lokalnych. Wymiana myśli między
władzami a mieszkańcami jest konstruktywna, nakierowana na rozwiązanie problemu, a nie
na przerzucanie się odpowiedzialnością.

Do rozwiązywania problemów wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne.
Współpraca społeczności z lokalnymi instytucjami daje szerokie możliwości korzystania z
różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji.

W społeczeństwie obywatelskim mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, a aktywnym
podmiotem zmiany. Potrafią podjąć działania na rzecz społeczności lokalnej, np.
zorganizować zbiórkę pieniędzy lub rzeczy materialnych, zbierać podpisy pod ważną akcją
społeczną i wiedzą, do jakiego organu państwa lub samorządu mają się zwrócić, aby
rozwiązać dany problem. 

W takich społecznościach tworzy się kultura dialogu i kreatywności. Służy temu
respektowanie praw wszystkich obywateli (a tym samym praw człowieka), niezależnie od ich
pochodzenia narodowego, etnicznego i rasowego. Mieszkańcy nie zważając na dzielące ich
różnice podejmują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Dzielą się przy tym swoimi
pomysłami, co wpływa na kreatywność rozwiązań.

Kultura dialogu i współpracy w partycypacji obywatelskiej zapobiega potencjalnym
konfliktom w przyszłości w szczególności w sprawach drażliwych. Społeczność lokalna
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wypracowuje przez lata współdziałania na rzecz dobra wspólnego pewne standardy, do
których może się odwołać, jeśli wystąpi problem budzący kontrowersje.

Uczestnictwo obywatelskie jest ważne przede wszystkim dla społeczności lokalnych.
Korzystając z praw demokracji mogą one współuczestniczyć w lokalnym życiu publicznym i
mieć wpływ na to, co się w nim dzieje.

Nazwa działania Jak motywować młodych ludzi do uczestnictwa obywatelskiego?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jak motywować młodzież z grup
ryzyka do aktywności obywatelskiej

Cele nauczania - uświadomienie młodzieży potrzeby partycypacji społecznej
- promowanie kultury dialogu i współpracy

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania
1. Co to jest uczestnictwo obywatelskie?
2. Zdefiniowanie potrzeb lokalnych i partycypacji społecznej.
3. Analiza SWOT zaangażowania obywatelskiego w życie społeczności
lokalnej.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.2.2. Jak promować aktywność obywatelską / zaangażowanie młodych ludzi, zwłaszcza
zagrożonej młodzieży?

Aktywność obywatelska młodych ludzi, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem
społecznym jest istotną kwestią dla społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką aktywność tego
typu należy promować i upowszechniać, aby dobrymi przykładami inspirować inne osoby do
uczestnictwa obywatelskiego.

Promowanie aktywności obywatelskiej to jedno z największych wyzwań dla animatorów
społecznych. Powinno ono iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony należy wykorzystywać
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nowoczesne technologie i szanse dotarcia, jaką one oferują. Z drugiej strony trzeba oferować
młodzieży bezpośredni udział w wydarzeniach lokalnych, poprzez które promowane będą
dobre praktyki w zakresie uczestnictwa obywatelskiego.

Jeśli chodzi o promocję z wykorzystaniem mediów, to badania pokazują, że nadal
skutecznym środkiem dotarcia do młodzieży pozostają telewizja i radio oraz prasa. Natomiast
nieodzownym medium współcześnie jest Internet. Dla współczesnej młodzieży telewizja
istnieje, jednak wyłącznie obok Internetu, który jest głównym medium przekazu. To właśnie
tutaj młodzi ludzie oglądają filmy, seriale, „spotykają się” na czatach, wymieniają notatkami,
spędzają swój wolny czas. Znakomitym zatem pomysłem na promocję aktywności
obywatelskiej wśród młodych są popularne media społecznościowe, np. Facebook, Instagram
oraz Snapchat. Mogą to być kilkunastosekundowe „zajawki” przed teledyskami muzycznymi
albo też banery wyskakujące podczas oglądania stron z grami czy też portali
społecznościowych.

Warto skorzystać w tym względzie z podpowiedzi specjalistów od reklamy, którzy
wiedzą, co młodych ludzi może zainteresować, dzięki licznym badaniom tej grupy.

Po pierwsze młodzi ludzie cenią krótki przekaz informacji podanych w sposób
zrozumiały. Treść musi się odnosić do problemów młodzieży, by jej pokazać, że nadawca ją
rozumie. Pożądane tutaj są przede wszystkim krótkie interaktywne formy czy krótkie filmy na
YouTube.

Po drugie przekaz, który ma trafić do młodych ludzi, powinien być emocjonalny.
Powinien on pozostawiać na widzu wrażenie, że promowane działanie jest niezbędne, aby być
bardziej atrakcyjnym, szczęśliwszym czy bardziej pewnym siebie. To właśnie takie przekazy
trafiają do młodych ludzi, gdyż to taki etap życia, kiedy są oni podatni na tego typu
zapewnienia, a przy tym takich zapewnień potrzebują, by się uaktywnić społecznie.

Istotną rolę odgrywa dla młodych muzyka. Bardzo ważne są dźwięki oraz melodie.
 Dlatego w przekazie trzeba użyć jakiejś chwytliwej piosenki, która jest właśnie na czasie,
znajduje się chociażby na listach przebojów.

Do promocji partycypacji obywatelskiej wśród młodzieży warto zaangażować jakąś
gwiazdę, celebrytę, którego młodzież zna i jest dla niej idolem. Takie osoby przyciągają
uwagę młodych ludzi.

Nazwa działania Jak motywować młodych ludzi do uczestnictwa obywatelskiego?

Cel działania Nauczyć młodych aktywnych ludzi, jak motywować młodzież z grup
ryzyka za pomocą promocji aktywności obywatelskiej

Cele nauczania - uświadomienie młodzieży potrzeby promocji uczestnictwa
obywatelskiego
- poznanie sposobów promowania aktywności obywatelskiej

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

26



Opis działania
1. Zdefiniowanie potrzeb lokalnych i partycypacji społecznej.
2. Redagowanie krótkich informacji o wydarzeniu lokalnym na potrzeby
umieszczenia na FB.
3. Korzyści z promocji aktywności obywatelskiej.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.2.3. Przykłady lokalnych projektów obywatelskich / jak udział w nich pomaga w
opracowaniu pewnych zestawów umiejętności i zwiększa wiedzę

W polskiej przestrzeni publicznej pojawiło się kilkanaście lokalnych projektów
obywatelskich. Jednym z nich był projekt „Małopolskie Święta Polskie”, który został
przygotowany z myślą o edukacji patriotyczno-obywatelskiej dzieci i młodzieży. Instytut
Aurea Libertas zrealizował go wspólnie z Fundacją Na Pomoc w ciągu 9 miesięcy na
przełomie lat 2013 i 2014. W trakcie trwania projektu udało się zrealizować 16 krótszych i
dłuższych wyjazdów, których uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach
fotograficznych, wycieczkach pieszych i rowerowych oraz niezwykłych lekcjach muzealnych
i prelekcjach w plenerze. A wszystko po to, by lepiej poznać własną małą, małopolską
ojczyznę, oraz by lepiej zrozumieć nierzadko trudne i skomplikowane dzieje swojej „dużej”
ojczyzny – Polski, gdzie się urodzili, gdzie na co dzień żyją.

Projekt odnosił się do kanonu najważniejszych świąt narodowych (Święta Narodowego 3
Maja, Święta Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości), jako wyraźnie
widzialnego symbolu wspólnoty tożsamościowej Polski i Polaków.

Jednym z elementów integrujących aktywność młodzieży biorącej udział w tej
inicjatywie, było zaangażowanie artystycznych środków przekazu - przede wszystkim
fotografii i filmu reportażowego. Podczas realizacji projektu młodzież wykonała kilka tysięcy
zdjęć, dokumentując w ten sposób odwiedzane miejsca i opowiedziane historie.

W projekcie udział wzięli wychowankowie Interwencyjnej Placówki
Społeczno-Opiekuńczej dla Chłopców oraz podopiecznym Świetlicy Terapeutycznej SOS
Ojców Pijarów w Krakowie.

Podsumowaniem ich podróży przez tradycję i kulturę stał się album i przewodnik
fotograficzny „Małopolskie Święta Polskie”12.

Innym przykładem projektu obywatelskiego może być projekt Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Młodzi głosują”. W jednej z edycji brała udział młodzież Zespołu Szkół
Gastronomicznych nr 1 w Krakowie. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2015/16. W

12 https://aurealibertas.org/projekty/edukacja-obywatelska-mlodziezy/
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ramach działań projektowych uczniowie wybierali także nową Radę Uczniowską na lata 2015
– 2017.

Program „Młodzi głosują” skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W ramach akcji, uczniowie przygotowywali i przeprowadzali w swoich
szkołach, różne działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia uczestnictwa obywateli w
wyborach demokratycznych. Prowadzili: debaty, warsztaty, kampanie informacyjne i
happeningi pro frekwencyjne. Punktem kulminacyjnym działań było zorganizowanie w
szkole młodzieżowych wyborów na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są
wybory powszechne. Uczniowie dzięki temu poznawali w praktyce zasady i znaczenie
głosowania, a także podejmowali - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.
Dzięki udziałowi w prowadzonej kampanii wyborczej i wyborach do Rady Uczniowskiej,
uczniowie uczestniczyli w kreowaniu organu reprezentującego ich interesy na terenie szkoły,
biorąc odpowiedzialność za swój wybór.

https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/

W trakcie udziału w projekcie uczniowie:
• zdobywali wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych,

uprawnień parlamentu krajowego i europejskiego,
• zdobywali doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się

dla dobra publicznego;
• podczas debat, poprzedzających głosowanie, wypowiadali się na ważne tematy dla

swojego kraju oraz wspólnoty europejskiej, przestrzegając zasad dobrej dyskusji;
• sami przygotowywali i przeprowadzali w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i
znaczenie.

Program „Młodzi głosują” to niezwykle interesująca lekcja demokracji, dobra okazja do
udziału w ciekawych przedsięwzięciach i doskonała nauka podejmowania decyzji w sprawach
publicznych. Uczniowie poprzez podejmowane przez siebie działania pokazują, że chociaż są
niepełnoletni mają swoje zdanie i poglądy, chcą i potrafią być aktywnymi oraz świadomymi
obywatelami i obywatelkami13.

Poza granicami Polski można znaleźć wiele ciekawych projektów obywatelskich. Za
przykład może posłużyć projekt „Młodzi ambasadorzy na rzecz dialogu międzykulturowego”
zaproponowany przez Ośrodek Młodzieżowy Doliny Dravinja w Słowenii, który jest jego
głównym organizatorem i koordynatorem. Projekt był realizowany od 2009 r. przez trzy lata,
angażując co roku do działań w jego ramach ponad pięciuset młodych uczestników.

Wybrana sfera tematyczna przedsięwzięcia obejmuje odbudowę więzi w ramach dialogu
międzykulturowego i działania na rzecz lepszego zrozumienia obcych kultur. Głównym celem
projektu było umożliwienie koegzystencji różnych kultur w wielokulturowym świecie, w
którym uległoby wzmocnieniu poczucie wspólnoty i przynależności oraz byłyby

13

https://zsg1.pl/zsg1-newjoomla/projekty-unijne/1270-projekt-edukacyjno-obywatelski-w-ramach-progra
mu-centrum-edukacji-obywatelskiej-mlodzi-glosuja
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kultywowane postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Projekt zakładał współdziałanie
w osiągnięciu jego celów organizacji młodzieżowych i szkół średnich. Rzeczą istotną było,
aby wśród młodzieży stworzyć odpowiednie warunki do nieformalnego nauczania młodych
pracowników, poznawania odmiennych kultur, propagowania dialogu międzykulturowego,
inicjowania wspólnej egzystencji różnych kultur, kultywowania poczucia więzi i tolerancji,
wzajemnego szacunku i zrozumienia, zwiększania kompetencji społecznych, kulturowych i
obywatelskich oraz wzmacniania aktywnych postaw obywatelskich. Głównym założeniem i
wyjątkową cechą projektu jest oparcie jego realizacji na udziale w nim młodzieży w wieku od
12 do 30 lat.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych pięć sesji tematycznych w celu
rozszerzenia dostępu do kultury i sztuki wszystkich członków powstałej sieci
współpracowników („Stoisko szybkiej sztuki/Inkubator kultury”, „Dni Kultury Islamskiej w
Słowenii”, „Dni Kultury Romskiej w Słowenii”, „Pozwólcie, że się zaprezentujemy”, sesja z
udziałem zagranicznych pisarzy, będąca prezentacją literatury innych środowisk
kulturowych). Zachęcano, rozwijano i potwierdzano kompetencje młodych pracowników i
liderów, ułatwiając im zwiększenie mobilności i zdobywanie wiedzy na kursach
edukacyjnych i szkoleniowych. Dla młodych pracowników został przygotowany system
szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej, oparty na różnych strategiach nauczania.
Młodzież była przyuczana do propagowania, rozwoju i potwierdzania kompetencji
międzykulturowych w ramach edukacji oficjalnej i nieformalnej. Na etapie
rozpowszechniania, wdrażania i udostępniania informacji o programie „Młodzi
ambasadorowie na rzecz dialogu międzykulturowego” duży nacisk został położony na
zapewnienie widoczności udziału wszystkich młodych ludzi zaangażowanych w
poszczególne fazy realizacji projektu14.

Nazwa działania Jak motywować młodych ludzi do uczestnictwa obywatelskiego?

Cel działania Zapoznać młodych aktywnych ludzi z ideą projektów obywatelskich i
wykorzystania ich przykładów do motywowania młodzieży z grup ryzyka
do aktywności obywatelskiej

Cele nauczania - uświadomienie młodzieży potrzeby promocji projektów obywatelskich
- poznanie sposobów promowania aktywności obywatelskiej
- poznanie przykładów lokalnych projektów obywatelskich

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

14

http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/ISP_Inspirator_obywatelski-poradnik_
dla_bibliotek.pdf
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Opis działania 1. Zapoznanie z ideą projektów obywatelskich.
2. Prezentacja wybranych lokalnych projektów obywatelskich.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek

1.2.4. Znaczenie dzielenia się dobrymi doświadczeniami / historiami sukcesu - jak udział
w projektach / pracy wolontariuszy pomógł „otworzyć nowe drzwi” w dalszym życiu?

Dzielenie się dobrymi doświadczeniami lub historiami sukcesu kryje się pod hasłem
„dzielenie się dobrą praktyką”. Jakie są definicje dobrej praktyki? W różnych krajach są
różne. Zależą bowiem od obowiązującego prawa, sytuacji ekonomicznej, a często norm
kulturowych i posiadanych doświadczeń. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy
działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał
innowacji, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w
innym miejscu, lub przez inne podmioty.

Definicja ta zawiera już po części odpowiedź na pytanie, jakie ma znaczenie dzielenie się
dobrymi doświadczeniami. Z pewnością dzielenie się dobrą praktyką przynosi korzyść
realizatorom projektu, którzy poprzez to narzędzie mogą promować i upowszechniać rezultaty
projektu.

Dobre praktyki wykorzystywane są przez inne podmioty głównie w celu doskonalenia
standardów prowadzonej działalności. Są dobrym narzędziem podnoszenia jakości kapitału
ludzkiego i społecznego. Uczą jak można wzbogacać swoją wiedzę korzystając z
doświadczenia innych.

Dzięki dzieleniu się historiami sukcesu możliwe jest usprawnienie pracy, bo dane
działanie, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu, może zostać
powielone bez konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W ten sposób oszczędza się
czas i pieniądze.

Korzystanie z dobrego doświadczenia innych nie tylko daje szansę na powtórzenie
podobnego działania, ale również może inspirować do udoskonalenia własnego projektu w
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oparciu o swoje pomysły i z udziałem zasobów możliwych do wykorzystania w swoim
działaniu.

Nazwa działania Jak motywować młodych ludzi do uczestnictwa obywatelskiego?

Cel działania Uwrażliwić młodych aktywnych ludzi na korzyści płynące z promocji
dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa obywatelskiego

Cele nauczania

- zapoznanie się młodzieży z pojęciem dobrych praktyk
- uświadomienie młodzieży korzyści płynących z promocji dobrych
praktyk
- poznanie sposobów upowszechniania dobrych praktyk
- zrozumienie znaczenie dzielenia się dobrymi doświadczeniami

Grupy docelowe Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

Typ działania Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis działania 1. Zdefiniowanie dobrych praktyk.
2. Korzyści z dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie projektów
obywatelskich.

Miejsce Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do notatek
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2. PRACA Z LOKALNĄ WSPÓLNOTĄ

Lokalny projekt wymaga utworzenia sieci aktywnych partnerów, którzy na każdym
poziomie przyczyniają się do jego realizacji.

Dlatego w fazie diagnostycznej ważne jest, aby zidentyfikować wszystkich aktorów na
terytorium, którzy są lub mogą być interesariuszami / mediatorami w działaniach, które
chcesz rozwijać zgodnie z potrzebami, które będziesz w stanie zidentyfikować.

Będziesz musiał odpowiedzieć na następujące pytania:
- Kim oni są?
- Co oni robią?
- Czego potrzebują?
- Jaka będzie ich rola w proponowanym projekcie?

2.1. Główne rodziny lokalnych interesariuszy w skali terytorium.

2.1.1. Administracje państwowe i publiczne

Państwo, poprzez różne ministerstwa, określa politykę publiczną w większości dziedzin
(edukacja, działania społeczne, młodzież, środowisko ...) i prawnie nadzoruje jej wdrażanie na
terytoriach.

W większości krajów państwo opiera się lokalnie na zdecentralizowanych usługach. W
ramach diagnozy terytorialnej będziesz potrzebować:
- W celu zidentyfikowania na terytorium interwencji administracji, których projekt może

dotyczyć i które mogą interweniować w celu autoryzacji / przyspieszenia realizacji
projektu;
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- W celu zidentyfikowania zastosowanych przepisów, w przypadku gdy niniejsze
rozporządzenie stanowi ograniczenie, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu
projektu (na przykład standardy higieny i bezpieczeństwa; zasady przyjmowania
publiczności w wynajętej sali…);

- Aby zidentyfikować sposoby interwencji tych administracji publicznych, aby w razie
potrzeby je zmobilizować: rodzaj wydanego zezwolenia, narzędzia informowania
ludności.

2.1.2. Lokalne organy

W większości krajów europejskich władze lokalne (gmina, departament lub prowincja,
region...) są strukturami administracyjnymi i politycznymi, innymi niż administracja
państwowa, które muszą przejmować interesy ludności na określonym terytorium.

Ich przedstawiciele są wyznaczani przez mieszkańców terytorium, a zatem są głównymi
przekaźnikami demokratycznymi, które mogą wspierać cię w przygotowaniu i realizacji
twojego projektu.

Władze lokalne mogą:
- zarządzać sektorem politycznym, za który państwo przekazało odpowiedzialność (na

przykład: jakość dróg, za parki publiczne często odpowiadają gminy);
- być związane z zarządzaniem niektórymi sektorami politycznymi przez służby

państwowe, nie ponosząc bezpośredniej odpowiedzialności (na przykład bezpieczeństwo
publiczne);

- lub, bardziej ogólnie, odpowiadać za lokalne polityki rozwoju na terytorium, tj.
współpracować z większością zainteresowanych stron w służbie rozwoju gospodarczego i
społecznego ludności.

W tym celu władze lokalne coraz częściej ustanawiają ramy konsultacji w celu
zaangażowania wszystkich lokalnych podmiotów w sektorze. Mobilizują fundusze, którymi
zarządzają bezpośrednio lub które udzielają różnym partnerom rozwoju lokalnego.

Władze lokalne mogą zatem udzielić ci wsparcia finansowego i rzeczowego (wyposażenie
sali konferencyjnej, wypożyczenie sprzętu itp.) W celu przeprowadzenia twoich działań.

2.1.3. Stowarzyszenia lokalne
Stowarzyszenia to bezpłatne i dobrowolne zgromadzenie obywateli wokół wspólnego

obszaru zainteresowań. W Europie istnieją ich setki tysięcy: stowarzyszenia sportowe lub
kulturalne, stowarzyszenia ochrony środowiska, stowarzyszenia użytkowników usług
publicznych, stowarzyszenia młodzieży z dzielnic miejskich itp.

Stowarzyszenia mogą inicjować projekt, a tym samym interweniować jako promotor
działania do czasu jego finansowania. Wiele wyspecjalizowanych stowarzyszeń jest
zaangażowanych w realizację projektów terytorialnych: na poziomie studiów projektowych
projektu, jego realizacji lub działań towarzyszących (organizacja populacji, animacja,
świadomość i szkolenie).

33



Są one również przekazywane do organizacji mieszkańców, świadomości i mobilizacji
ludzi wokół dedykowanego tematu, a zatem niezbędnych rozmówców podczas ankiet i
działań partycypacyjnych przeprowadzanych w ramach diagnozy, a następnie przy realizacji
projektu.

2.1.4. Interesariusze ekonomiczni
Terytorium zrzesza prywatne i czasami publiczne podmioty gospodarcze, które pomagają

w rozwoju zatrudnienia, przynoszą bogactwo poprzez marketing swoich produktów,
dostarczają produkty i usługi lokalnym społecznościom itp.

Nie wszystkie podmioty gospodarcze będą musiały się przejmować lub nawet interesować
twoim projektem, ale konieczne jest zidentyfikowanie przynajmniej tych, którzy działają w
tym samym sektorze interwencji, co twój projekt i tych, którzy odgrywają ważną rolę w
rozwoju gospodarczym twojego terytorium interwencja. Rzeczywiście mogą one mieć
komplementarne lub przeciwne interesy w stosunku do twojego, mogą przyczynić się do
ułatwienia lub spowolnienia twojego projektu, mogą przynieść ci środki w postaci patronatu
lub sponsoringu.

2.1.5. Mieszkańcy terytorium
Przez większość czasu twój projekt nie będzie wymagał i nie pozwoli ci przeprowadzić

ankiety statystycznej wszystkich mieszkańców. Niemniej jednak znajomość oczekiwań i
punktu widzenia ludności terytorium jest niezbędna do prawidłowego opracowania projektu i
skutecznego reagowania na potrzeby społeczności.

W zależności od skali projektu będziesz mógł wybrać:
- Aby animować spotkania partycypacyjne w celu zebrania punktów widzenia
uczestników-wolontariuszy;
- Aby przeprowadzić wywiady telefoniczne, internetowe, ankiety od drzwi do drzwi, mailing
itp .;
- Aby losowo przeprowadzić wywiad z mieszkańcami na ulicach lub podczas
najważniejszych wydarzeń z życia na terytorium (rynek, wydarzenie kulturalne ...);
- Aby zebrać dobrowolne datki od mieszkańców, którzy sobie tego życzą: lokalna społeczność
często ma wielu wolontariuszy, w tym emerytów, którzy są pasjonatami określonego tematu i
mogą wnieść ważną wiedzę (historyk wsi, były nauczyciel, były burmistrz ...).

Podczas diagnozy ważne jest, aby właściwie zmierzyć zdolność użytkowników do
organizowania się i zidentyfikowania istniejących sieci stowarzyszeń, które działają w
sprawach, które Cię dotyczą (młodzież, kultura, środowisko, społeczność ...). Mobilizacja
tych stowarzyszeń (patrz poprzednia sekcja) pozwoli ci zebrać bardziej odpowiednie i
łatwiejsze informacje niż korzystanie z opinii z losowego wywiadu z populacją.

Tytuł działania Zidentyfikuj interesariuszy

Cel działania Identyfikacja lokalnych graczy

34



Cele kształcenia Wiedzieć, jak zidentyfikować lokalnych interesariuszy na danym
terytorium

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

1- Po pierwsze, wyjaśnij, że w projekcie jest zwykle 6 rodzajów
interesariuszy:

- Klienci
- Pracowników
- Inwestor
- Kieszonkowe dzieci
- Społeczności
- Rząd

2- W zależności od tych 6 kategorii rozpocznij burzę mózgów, gdy
uczestnicy odpowiedzą na pytanie:
Kto jest zainteresowany projektem, który chce opracować?

Np: Budowa kina,
Użytkownik będzie populacją,
Inwestorzy prywatnych przedsiębiorstw,
Decyduje o pozwoleniach na budowę ...

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Komputer, tektura, post-it

2.2. Zaangażuj lokalnych aktorów w swój projekt

Po ustaleniu, kto robi, co robi na Twoim terytorium interwencji, będziesz musiał
zmobilizować szereg interesariuszy:
- w skali diagnozy terytorium,
- podczas realizacji twojego projektu.

2.2.1. Spotkanie z lokalnymi interesariuszami

Po zidentyfikowaniu lokalnych interesariuszy konieczne będzie spotkanie z nimi w celu
wywiadu, poznania ich obowiązków na określony temat, ale także w celu zebrania ich opinii.
Umożliwi to udostępnienie ustaleń i wspólne określenie konkretnych problemów danego
terytorium w celu uzasadnienia projektu.

Tytuł działania Zorganizować wywiad
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Cel działania Dawanie młodym ludziom narzędzi do przeprowadzenia wywiadu

Cele kształcenia
- Przygotuj ich na spotkanie z aktorami
- Niech będą odpowiednie na swój sposób i wiarygodne w stosunku do
swoich rozmówców

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

Przed zaplanowaniem wywiadu:
- zaprosić uczestników do przeprowadzenia wstępnych badań na temat
osoby, z którą zamierzają przeprowadzić wywiad (kim jest ta osoba /
podmiot; jaka jest jego / jej przeszłość, jego zainteresowania, wiedza
specjalistyczna). Im lepiej znają rozmówcę przed rozmową, tym lepiej;
- wyjaśnić rolę ankietera: podkreślić drugiego i jego / jej słowa.
Następnie będziesz mógł umówić się na spotkanie: zadzwoń do
rozmówcy, aby ustalić datę spotkania.

Przed rozmową:
- pomóż im zdefiniować cel rozmowy i wskazówki, które chcą udzielić:
przygotowanie listy tematów i rozmowy z rozmówcą przed spotkaniem w
celu ustalenia znaczenia wymiany
.
Pozwoli to ankieterowi na przygotowanie swoich odpowiedzi i
zapewnienie lepszej jakości treści. To nie jest pytanie, ale tylko tematy.

Podczas wywiadu:
- zadawaj odpowiednie pytania (jeśli zadajesz nudne pytania,

otrzymasz równie nudne odpowiedzi);
- robić przejścia między pytaniami;
- unikaj mówienia, gdy gość odpowiada;
- być uśmiechniętym, dynamicznym i zabawnym;
- podziękowania i pozdrowienia od dzwoniącego.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Obsługa nagrywania, papier, notatki, aparat

Będzie to kwestia odkrycia i zrozumienia każdego „interesariusza”:
- własne problemy (jakie są ich zainteresowania?);
- ich znajomość przedmiotu;
- ich mocne i słabe strony;
- ich zdolność wpływania, spowalniania projektu lub mobilizowania innych zainteresowanych
stron;
- ich moc i legitymacja do działania.

36



2.2.2. Zrozumienie relacji między interesariuszami - mapowanie interesariuszy

Identyfikacja interesariuszy - zarówno publicznych, jak i prywatnych - oraz wymiana z
nimi pozwalają podkreślić ich przeszłe, bieżące lub planowane działania lub inicjatywy
związane z tematem, który chcemy omawiać na danym terytorium.

Zrozumienie powiązań między aktorami ujawnia wymianę bliskości, sojuszy, powiązań
hierarchii, relacji konkurencji lub sprzeciwu i dopełnia panoramę. Ta analiza przyczyni się do
poznania kontekstu terytorialnego, w którym projekt będzie pasował.

Tak sporządzona kartografia aktorów lokalnych, ich działań i relacji między nimi
przybierze formę atlasu relacyjnego.

Tytuł działania Mapa interesariuszy

Cel działania Identyfikacja powiązań między lokalnymi podmiotami

Cele kształcenia
- Mapa interesariuszy jest reprezentacją wszystkich interesariuszy
zaangażowanych w projekt, mającą na celu wyjaśnienie ról i relacji.
- Zidentyfikuj rolę każdego interesariusza i dynamikę relacji.

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

W zależności od konkretnej potrzeby mapę można utworzyć jako prosty
kwadrant z dwiema osiami (poziom wpływu i poziom zainteresowania
lub zaangażowania w proces) lub jako bardziej złożoną matrycę
motywacji (szczegółowo opisującą, co każdy interesariusz wnosi do
każdej z inne za pośrednictwem projektu serwisowego).

Musisz być w stanie określić siłę i poziom zainteresowania każdego
interesariusza.
Zainteresowanie to stopień, w jakim interesariusz przywiązuje wagę do
powodzenia projektu (niezależnie od tego, czy jest to cel profesjonalny,
osobisty czy inny).
Władza odnosi się do poziomu, na który interesariusz ma pozytywny lub
negatywny wpływ na osiągnięcie celów projektu.

Poziomy te można uporządkować w następujący sposób: bardzo niski,
niski, średni, wysoki, bardzo wysoki lub w skali od 0 (bardzo niski
odsetek / moc) do 10 (bardzo wysoki odsetek / moc).
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Po ustawieniu ich mocy i odsetków, interesariusz zostanie wyświetlony
na matrycy. Będziesz wtedy w stanie zidentyfikować różne strategie
zarządzania i zaspokajania ich potrzeb.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały komputer, papier, post-it

Tytuł działania Aby zrozumieć powiązania między lokalnymi interesariuszami

Cel działania Zrób mapę interesariuszy

Cele kształcenia Naucz uczestników, jak mapować interesariuszy i ich relacje ze sobą.

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

- Podziel grupę na 2 podgrupy, prosząc ich o przemyślenie pojęcia i
jego znaczenia:

Wpływ na pierwszą grupę.
Zainteresowanie działaniem przy projekcie dla drugiej grupy

- Łączenie składek

- Restytucja.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały komputer, papier, post-it, długopis
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Przykład (ilustracja), mapowanie lokalnych interesariuszy

2.3. Co to jest diagnoza terytorialna?

Zanim zaczniemy działać na rzecz lokalnej społeczności i terytorium, musimy zdobyć
wiedzę na temat ich sytuacji i potrzeb. Dlatego konieczne jest obserwowanie, gromadzenie i
analizowanie informacji poprzez przesłuchiwanie mieszkańców i wszystkich tych, którzy
działają na rzecz rozwoju lokalnego (przedstawiciele lokalni, pracownicy lokalnych instytucji,
przedsiębiorcy, stowarzyszenia itp.), Aby dokonać tak zwanej diagnozy terytorialnej .

Ta diagnoza terytorialna jest przede wszystkim narzędziem decyzyjnym. Opiera się na
zbiorze informacji ilościowych i obiektywnych na temat terytorium i jego ludności, ale także
na danych jakościowych, które mają na celu ujawnienie cech, mocnych stron, słabości i
potencjału tego terytorium.

Diagnoza terytorialna niekoniecznie jest złożonym badaniem sytuacji na terytorium, które
wymaga wielu specjalizacji. Może to być proste podejście, oparte przede wszystkim na
ankietach i postrzeganiu mieszkańców. Co więcej, niekoniecznie jest ona wyczerpująca:
diagnoza może być ograniczona do określonego tematu (na przykład sytuacji terytorium pod
względem działalności sportowej i kulturalnej).

2.3.1. Funkcje diagnozy terytorialnej
Diagnoza pozwoli:

- zrozumieć terytorium oraz jego historyczną i niedawną ewolucję,
- określenie potencjalnych potrzeb, które uzasadnią zaangażowanie młodych ludzi w

projekt z korzyścią dla lokalnej społeczności,
- zidentyfikować lokalnych interesariuszy, którzy mogą przyczynić się do projektu

zainicjowanego przez młodych ludzi.
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2.3.2. Jak przygotować diagnozę terytorialną?
Realizacja diagnozy terytorialnej musi uwzględniać precyzyjną metodę pracy, która będzie

nadzorowana przez osoby pracujące z młodzieżą i / lub liderów grup.

a) Określenie celów

Zdefiniowanie celu polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy główne pytania:
- Co chcemy wiedzieć (Jaki jest przedmiot diagnozy?)
- Komu to będzie służyć? (Kto „wykorzysta” wyniki diagnozy?)
- Czemu to będzie służyć? (Który projekt będzie opierał się na wynikach diagnozy?)

Tytuł działania Czego potrzebujemy?

Cel działania Zademonstruj, w jaki sposób projekt spełnia potrzeby danego terytorium.
Wyjaśnij pojęcie potrzeby.

Cele kształcenia

- Aby zrozumieć diagnozę potrzeb
- Aby uczestnicy zastanowili się nad pojęciem potrzeby
- Aby odwołać się do kreatywności uczestników

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

- Podział na podgrupy
- Uczestnicy muszą pomyśleć o swoich osobistych potrzebach i

wymienić się z innymi bohaterami (może to być również powód, dla
którego nie jestem zadowolony; jak mogę mieć to, czego chcę).

- Nauczyciel koncentruje się na wspólnej potrzebie (pomysł
społeczności lokalnej).

- Pod koniec tego etapu następuje przywrócenie różnych prac. Globalna
synteza z wymianą wspólnych potrzeb.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Post-it, papier, długopis, flipchart
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Tytuł działania OPRACOWYWANIE PLANU META

Cel działania - Zorganizuj zbiorową burzę mózgów

Cele kształcenia

- Obejdź wszystkie hamulce i dźwignie, które mogą współistnieć
wokół koncepcji
- Zacznij wspólnie zdefiniować wspólny język definiowania
wspólnego projektu, zaczynając od słownika w mowie ustnej

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis aktywności

-Każdy bierze tyle karteczek z dwóch kolorów, ile chce, i
znacznik.
-Dajemy sobie temat do wspólnej refleksji, np. .: „Jakie są
hamulce i dźwignie uczestnictwa młodych ludzi w lokalnych
inicjatywach?”
- Zasadą jest napisanie pomysłu na post-it
- Każdy może napisać tyle pomysłów, ile chce. Tylko jeden post-it
dla każdego pomysłu. Poświęcamy pięć minut na te indywidualne
refleksje.
-Następnie, każdy po kolei omawia swoje pomysły, wyjaśniając je,
a animator zbiera karteczki post-it zgodnie z podobieństwami
między pomysłami: tworząc mapę pomysłów danej grupy na dany
temat.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały długopisy, papier, post-it, flipchart

Co rozumiemy przez potrzeby i zasoby?
Potrzebę można zdefiniować jako lukę między tym, co jest, a tym, co powinno być.

Potrzeba może być odczuwana przez jednostkę, grupę lub całą społeczność. Może być tak
konkretne, jak zapotrzebowanie na jedzenie i wodę lub tak abstrakcyjne, jak poprawa
spójności społeczności. Oczywistym przykładem może być potrzeba transportu publicznego
w społeczności, w której osoby starsze nie mają możliwości poruszania się po mieście.
Ważniejsze dla tych samych dorosłych może być jednak konieczność docenienia ich wiedzy i
doświadczenia. Dokładne badanie sytuacji pomaga odkryć, co jest naprawdę potrzebne i
prowadzi do przyszłej poprawy.
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Zasoby lub aktywa mogą obejmować osoby, organizacje i instytucje, budynki, krajobrazy,
sprzęt - wszystko, co można wykorzystać do poprawy jakości życia. Matki w Chicago, które
dobrowolnie organizują gry i zajęcia sportowe dla okolicznych dzieci po szkole, kenijska
spółdzielnia rolnicza, która umożliwia rolnikom tanie kupowanie nasion i nawozów oraz
wysyłanie ich produktów bezpośrednio na rynek bez pośrednika, biblioteki, która zapewnia
książki i dostęp do Internetu dla wszystkich, rower i ścieżka spacerowa, po których mogą
ćwiczyć mieszkańcy miasta - wszystko to stanowi zasoby, które poprawiają życie
społeczności. Każda osoba jest potencjalnym zasobem społeczności, a każdy ma zasoby, które
można wykorzystać do budowania społeczności.

b) Określenie zakresu i tematów diagnozy

Rolą pracownika młodzieżowego jest pomaganie grupie w osiągnięciu równowagi między
ambicją a zdolnością do pracy: być świadomym trudności w organizacji czasu, konieczności
kontaktu z polem i interesariuszami, ryzyko stworzenia oczekiwań, które mogą być
rozczarowaniem.

Diagnoza terytorium opiera się na określonym obszarze geograficznym. Dlatego ważne
jest zdefiniowanie i wyznaczenie tego obwodu: czy kierunek studiów znajduje się w skali
dzielnicy, miasta, departamentu, regionu czy na poziomie krajowym?

Konieczne jest określenie tematu diagnozy, który będzie zależeć od projektu stojącego za
tą diagnozą: czy chcemy, aby ogólna diagnoza opierała się na sytuacji gospodarczej i
społecznej terytorium i jego ludności, czy też chcemy studiować konkretny temat lokalnej
sytuacji (na przykład: jakość środowiska, jakość oferty kulturalnej lub sportowej itp.)?
Możemy również wybrać pierwszą krótką i ogólną diagnozę. Następnie, na podstawie szkicu
priorytetowych potrzeb populacji wykazanych przez tę pierwszą diagnozę, możemy
zdecydować się na szczegółową diagnozę w określonym kierunku.

Wreszcie diagnoza może wymagać skoncentrowania się na specyficznej sytuacji
niektórych części lokalnej społeczności: czy są młodzi czy starzy, mężczyźni czy kobiety?

Tytuł działania Definicja obwodu diagnozy

Cel działania Podaj ramy diagnozy - określ jej cele (tematyczne, docelowe itp.) i skalę

Cele kształcenia - Aby zrozumieć, czym jest diagnoza
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- Ogranicz obszar (cele, tematy, skala geograficzna, odbiorcy
docelowi, ...)

- Podział pracy między grupę

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis działalności

- Część 1 - Podział na podgrupy robocze z metaplanem, z
chronologiczną sekwencją (rotacja grup):
● Grupa 1: geograficzne określenie diagnozy - w jakiej skali

jesteśmy w stanie pracować?
● Grupa 2: Refleksja nad celem diagnozy: na podstawie

identyfikacji i dzielenia się naszą percepcją potrzeb - na jakie
tematy chcemy interweniować?

● Grupa 3: Od pierwszej wiedzy (podsumowanie) aktorów
terytorium - Kim są ludzie i z którymi organizacjami kojarzą się
priorytety?

- Część 2: informacje zwrotne i dyskusja na ten temat na zakończenie
tych warsztatów - Podsumowanie i zatwierdzenie konspektu diagnozy
udostępnionego przez uczestników przed ustaleniem planu pracy.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Post-it, długopis, papier, flipchart

c) Zbudowanie precyzyjnego planu pracy w celu wykonania diagnozy

Po określeniu granic interwencji, celów i tematów, należy zadać następujące pytania:
- Jakie zasoby ludzkie musimy zgromadzić w celu przeprowadzenia tej diagnozy?
Wolontariusze, specjaliści, młodzi ludzie, osoby starsze, przełożeni ... musisz ustalić, kto jest
w stanie interweniować, kto ma czas, zanim zdecydujesz „kto co zrobi?”

-Jakie masz ramy czasowe? Jak z czasem zostanie zorganizowana diagnoza? We
wszystkich przypadkach konieczne będzie określenie co najmniej typowego sposobu
działania za pomocą:
- z góry określona data rozpoczęcia,
- pośrednie etapy oceny i wymiany informacji,
- planowana data przywrócenia pracy.

- Jak zamierzamy „obramować” realizację tej diagnozy? Jak współpracować z lokalnymi
władzami, lokalnymi stowarzyszeniami?
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Ustanowienie komitetu monitorującego z osobami odpowiedzialnymi za zasoby wydaje się
ważne. Spotkania mogą być organizowane regularnie lub mogą być po prostu „konsultowane”
przez e-mail lub telefon ... Ale może być użyte, aby pomóc grupie „moderować” jej
interpretację lub uniknąć zbyt pochopnych wniosków…

- Jakie mamy materiały (w tym pisemne)? Zobacz także § 3 - Zbieranie danych. Czy powinny
istnieć kroki przygotowawcze, prośby o zezwolenie na dostęp do informacji? Gdzie są
interesujące informacje dla naszej diagnozy (na przykład: statystyki dostępne w urzędach
miasta, w administracjach regionalnych, gdzie indziej?)

Uwaga: Odpowiedź na wszystkie poprzednie pytania może sprawić, że przejrzysz swoje
pole interwencji w dół lub w górę (np. Jeśli mamy mniej czasu, spójrzmy na mniej tematów
lub pracuj na mniejszym terytorium).

Tytuł działania Dystrybucja i organizacja planu pracy

Cel działania Wyjaśnij organizację i wdrożenie diagnozy terytorium

Cele kształcenia
- Podziel role między młodych ludzi
- Organizuj pracę w czasie i przestrzeni

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis działalności

● Wymiana pomysłów z młodymi ludźmi na temat zasobów
ludzkich i finansowych dostępnych do przeprowadzenia tej
diagnozy.

● Podział zadań między uczestnikami.
● Definicja komitetu monitorującego pracę.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Post-it, papier, długopis, flipchart

d) Dynamiczne podejście na żywo

Diagnoza terytorium nie jest badaniem w bibliotece lub pokoju, ale prawdziwym portretem
sytuacji na terytorium przez społeczność. Diagnoza opiera się zatem przede wszystkim na
podejściu partycypacyjnym, obejmującym spotkania, ankiety, uważne słuchanie populacji.
Wymaga zastosowania pewnej liczby narzędzi animacyjnych i procesów partycypacyjnych
(patrz część działań zaproponowanych w tym rozdziale), takich jak grupy fokusowe,
spotkania partycypacyjne ...).
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Diagnoza terytorialna musi także umożliwiać identyfikację wszystkich interesariuszy
zaangażowanych w rozwój terytorium i ich ról (patrz „Identyfikacja lokalnych
interesariuszy”). Ta identyfikacja podmiotów nie może ograniczać się tylko do partnerów
instytucjonalnych (gminy, administracja publiczna ...), ale musi także określać organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców i osoby odpowiedzialne za zasoby, które
przyczynią się do wyrażenia stanowiska w ramach diagnozy, a następnie mogą ułatwić
realizację projektu.

2.4. Zbieranie danych

Twoja diagnoza będzie oparta na poszukiwaniu danych do analizy i zrozumienia
terytorium, na wybranych tematach. W ten sposób zgromadzisz dwie duże rodziny danych:
dane ilościowe i jakościowe.

2.4.1. Dane ilościowe

Są to dane liczbowe do pomiaru sytuacji i zmiany na terytorium. Gromadzenie danych
ilościowych umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania:
Kto? Co? Gdzie? Kiedy?

Danymi ilościowymi będą na przykład statystyki dotyczące stopy bezrobocia, % populacji w
wieku poniżej 28 lat, dane dotyczące liczby obiektów kultury na terytorium, wyniki
pomiarów zanieczyszczenia w regionach: strumienie, obszary powierzchnia zieleni
zredukowana do liczby mieszkańców w dzielnicy itp.

Dane te mogą pochodzić z badań bibliograficznych z książek, ankiet, badań statystycznych ...
Informacje są zwykle dostępne w bibliotekach, archiwach lub po prostu online, na stronach
takich jak krajowe lub regionalne instytuty statystyczne.

Faza badań danych ilościowych rozpoczyna się od identyfikacji źródeł informacji łatwo
dostępnych dla młodych ludzi, co może zrobić przełożony lub lider grupy.

Można również przeprowadzić ankietę dokumentalną z kompilacją lokalnych i
regionalnych artykułów prasowych dotyczących tematu diagnozy.

2.4.2. Dane jakościowe

Dane jakościowe to zasadniczo dane wynikające z obserwacji terytorium, wizyt w terenie,
spotkań i ankiet z różnymi zainteresowanymi stronami zidentyfikowanymi na początku fazy
diagnozy.

Zasadniczo dane jakościowe mogą dostarczyć odpowiedzi na pytania zaczynające się od:
-W jaki sposób?
-Czemu?
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Dane jakościowe mogą być owocem różnych spotkań z lokalnymi stowarzyszeniami
działającymi w dziedzinie twoich studiów, przedstawicielami gminy, innymi władzami
lokalnymi, administracją publiczną, liderami biznesu …

Badanie ankiet przeprowadzonych już przez geografów lub socjologów może również
przyczynić się do poszukiwania informacji.

Rysunki w lokalnych archiwach umożliwią także zanotowanie historii danego obszaru
geograficznego (na przykład ewolucji działalności gospodarczej w czasie).

Indywidualne spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami lub innymi wymagają
przygotowania ram wywiadu. Jeśli nie masz czasu na spotkania, możesz także uruchomić
ankietę internetową za pomocą narzędzi takich jak formularze Google.

Ankiety online są przydatne, jeśli chodzi o zbieranie większej liczby odpowiedzi, a oprócz
informacji jakościowych możesz również chcieć czerpać z nich informacje statystyczne.
Główną trudnością jest uzyskanie odpowiedzi; wiele osób jest w zasadzie mało reaktywnych
lub wcale.

Zamiast indywidualnego spotkania z aktorami, możesz poprowadzić spotkanie
partycypacyjne z udziałem kilku zainteresowanych stron. Ta formuła ma kilka zalet: pozwala
zaoszczędzić czas, umożliwia pomiar istniejących relacji między aktorami (potencjalne
konflikty, wcześniejsza współpraca ...), a także umożliwia zbiorowe „dzielenie się” procesem
diagnoza i idea projektu z nią związanego.

Z drugiej strony spotkanie partycypacyjne ma również pewne wady: trudniej go
zorganizować (pokój, zaproszenie, przygotowanie animacji), może być trudna do animacji,
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gdy uczestnicy są ze sobą w konflikcie lub są wobec siebie podejrzliwi. Trudniej jest też
streścić w raporcie niż indywidualny wywiad.

Tytuł działania Co to są informacje, dane?

Cel działania Daj młodym ludziom niezbędne klucze do szukania informacji

Cele kształcenia Dowiedz się, jak zbierać dane ilościowe i jakościowe

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności Praca grupowa i indywidualne badania/ Jednostka refleksyjna z
następującymi wzajemnymi informacjami zwrotnymi

Opis działalności

Zasadą jest podzielenie grupy na 2 podgrupy, z których każda pracuje nad
koncepcją jakościową i ilościową i zobaczy, co rozumieją

Dla każdej podgrupy użyj metody Meta plan, aby:
- Zdefiniuj dane (jakościowe / ilościowe)

- Przedyskutuj potrzebę gromadzenia danych / informacji w celu diagnozy
terytorium: w zależności od tego, co chcesz wiedzieć, jakich informacji
szukać?

- Na zakończenie podsumuj listę informacji do zebrania zgodnie z
tematem przewidzianym dla projektu

Następnie restytucja dwóch grup i wymiana między nimi: jakie informacje
należy gromadzić, gdzie i jak je gromadzić?

Liderzy / facylitatorzy grupy proponują organizację grup: wyznaczyć
osoby odpowiedzialne za zbieranie informacji jakościowych i ilościowych
na terytorium.

Chodzi o to, aby młodzi ludzie zastanowili się nad zasobami, które mają
do znalezienia informacji.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały
Komputer, notatki samoprzylepne, tektura/papier do przygotowania
organizacji grup i planu pracy

Tytuł działania Realizacja kwestionariusza ankiety

47



Cel działania Podaj klucze / podstawy umożliwiające młodym ludziom zbudowanie
kwestionariusza ankiety w celu zebrania danych lub informacji

Cele kształcenia Twórz wysokiej jakości kwestionariusze i spraw, aby chcieli na nie
odpowiadać

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis działalności

- Definicja celu: jakich informacji potrzebuję? Określając możliwie
najdokładniej cel nauki:
- wypisz wszystkie informacje, które chcę mieć na osobnym arkuszu;
- dokonaj sortowania w swoich propozycjach: uszereguj według
ważności według swojego tematu, aby wyeliminować powtarzające się
pomysły;
- kiedy masz już tematy, którymi możesz się zająć, możesz przejść do
pisania pytań, które muszą być proste i jasne, aby umożliwić jak
najbardziej bezpośrednie i jasne odpowiedzi;
- dostosuj kwestionariusz w taki sposób, w jaki będziesz go
rozpowszechniał: jeśli transmitujesz przez e-mail, wolisz pytania
zamknięte na podstawie typu „pytania wielokrotnego wyboru”. Jeśli
prowadzisz wywiady bezpośrednie, możesz zachować bardziej
rozwinięte możliwości odpowiedzi ...;
- praca nad wprowadzeniem wywiadu: przedstaw się, przedstaw kontekst
wywiadu, cel diagnozy / projektu, sposób, w jaki wykorzystasz wyniki
wywiadów ...;
- zakończyć, pozostawiając rozmówcy możliwość udzielenia porady lub
uwag;
- potwierdzenie rozmówcy.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Komputer, post-it, papier

Tytuł działania Przygotowanie spotkania

Cel działania
Dawanie młodym ludziom kluczy do przygotowania spotkania z
partnerami
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Cele kształcenia - Aby móc przygotować spotkanie

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności

Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami

zwrotnymi

Opis działalności

- Kluczowe punkty przygotowania spotkania - pytania, które należy
zadać podczas przygotowania spotkania, to::
1.Jakie są cele spotkania?
2.Jakie tematy mogą lub powinny być rozpatrywane w tym kontekście?
3.Kto powinien być uczestnikiem?
4. Jaka jest najlepsza organizacja do zaplanowania: data? czas? miejsce?
5. Jak będzie wyglądać komunikacja?

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Komputer-papier- długopis

Tytuł działania Animacja spotkania

Cel działania Danie młodym ludziom klucza do poprowadzenia spotkania

Cele kształcenia Prowadzenie spotkania

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności Komunikacja

Opis działalności

Wybierz facylitatora. Odpowiada za wyrażenie zasad gry, zgodność z planem,
przydzielony czas, sprawiedliwy podział czasu każdego uczestnika na głos
każdego z nich, zrozumienie wszystkich poprzez pytania, przeformułowania,
syntezę , dedykowane narzędzia (meta plan, mapowanie myśli ...) oraz do
regulacji możliwych napięć interpersonalnych w grupie: niuans bez stronnictwa.

Spotkanie musi być przerywane; do wyróżnienia są 3 najważniejsze punkty:
rozpoczęcie, wymiana i zakończenie debat. Uważniej:
Otwarcie: to ważny moment, zwłaszcza jeśli uczestnicy się nie znają. Facylitator
musi ułatwić pierwsze przemówienia.
Okrągły stół: jeśli uczestnicy się nie znają, ten rodzaj prezentacji jest konieczny,
ponieważ pomaga zidentyfikować status różnych osób w grupie. Okrągły stół
może być jednak bardzo czasochłonny: należy dobrze przewidzieć możliwy
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negatywny wpływ tej techniki, zwłaszcza gdy jest wielu uczestników. W
przypadku spotkania w dużym formacie będzie to prezentacja prowadzących.

Definicja reguły gry: prowadzący określa swoją rolę i jednego z uczestników, aby
ustalić jego zasadność. Uczestnicy zatwierdzają lub kwalifikują te propozycje.
Sekretarz jest wybierany w szczególności do sporządzenia raportu.
Prezentacja celów spotkania i planu pracy: prowadzący ponownie weryfikuje, czy
cała grupa postrzega cel w ten sam sposób i akceptuje go bez niechęci.
Ostateczne potwierdzenie czasu trwania spotkania, harmonogramów (pauzy, czas
zakończenia spotkania) i różnych etapów postępu.

Wymiany są przerywane:
1. powitanie uczestników,
2. określenie kwestii, którą należy się zająć,
3. możliwe prezentację dodatkowych informacji,
4. wniosek pośredni,
5. wymiany z uczestnikami lub odpowiedzi na ich pytania,
6. wnioski i podziękowania
.

Zakończenie debat: grupa musi wyciągnąć jasne wnioski dla wszystkich.
Osiągnięto porozumienie i wypowiedzenie, planowane są niektóre działania,
konieczne jest określenie praktycznych sposobów realizacji, aby decyzja mogła
być wykonalna.
Może to być plan działania, na przykład z rozkładem działań, harmonogramem,
oczekiwanymi zwrotami ...
W razie potrzeby wyjdź z nową zaplanowaną lub przewidywaną datą spotkania.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Komputer, papier, długopis

2.5. Analiza zebranych danych

Po zebraniu wszystkich danych będziesz musiał je przeanalizować, aby zbudować projekt
dostosowany do potrzeb terytorium. Celem tej analizy może być ustalenie klasyfikacji na
cztery kryteria: Mocne / Słabe strony / Możliwości / Zagrożenia. Ta metoda analizy, zwana
SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia), której celem jest jednoznaczne
zidentyfikowanie wszystkiego, co może usprawiedliwić, ułatwić lub utrudnić realizację
projektu dla społeczności.

2.5.1. Przegląd aktywów i możliwości

Jako aktywa rozumiemy pozytywne strony terytorium, które przyczyniają się do jego
dynamiki i rozwoju. Aktywa mogą przybierać bardzo dużą liczbę różnych form: obecność
firm lub stowarzyszeń w liczbach i dynamice, obecność lokalnych przedstawicieli wybranych,
know-how specyficzne dla danego terytorium, duża liczba młodych ludzi ... Nawet Trudne
tereny stanowią atuty: wola mieszkańców, by się z niego wydostać, spójność i solidarność
międzypokoleniowa są również dobrami społeczności.
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Możliwości stanowią potencjał, na którym oprzesz swój projekt: może to być bogactwo
lub niewykorzystany zasób (na przykład znaczenie dziedzictwa wiejskiego, które nie zostało
jeszcze podkreślone), prawdopodobna ewolucja terytorium (na przykład , wzrost liczby
ludności). Możliwości pozwalają częściowo przewidzieć kontekst, w którym odbędzie się
Twój projekt, i czynniki przyszłego sukcesu, a także wiele okazji, które będziesz mógł
wykorzystać, aby rozwinąć swoje działanie.

2.5.2. Przegląd słabości i zagrożeń

Słabościami są główne niepełnosprawności na terytorium i jego społeczności, takie jak:
wysoka stopa bezrobocia, niewielka liczba młodych ludzi, brak obiektów kulturalnych lub
sportowych ... Te kruchości mogą stanowić uzasadnienie twojego projektu (działając na
podstawie czego brakuje), ale także potencjalną przeszkodę na drodze do jego sukcesu (na
przykład: brak reprezentatywnego ciała młodzieżowego na spotkaniu, jeśli chodzi o
utworzenie skateparku). Uwzględnienie słabości może pozwolić na dodanie wymiarów do
projektu: popraw słabość, która utrudnia jego wdrożenie przed faktycznym uruchomieniem
(na przykład: stwórz reprezentatywne ciało młodych ludzi na terytorium, przed rozpoczęciem
dyskusji na temat utworzenia skateparku) .

Zagrożenie to oświadczenie o zamiarze zranienia lub ukarania albo coś, co stwarza
bezpośrednie zagrożenie lub krzywdę. Osoba, która ma potencjał wysadzenia budynku, jest
przykładem zagrożenia. Kiedy wydaje się, że będzie padać, jest to przykład sytuacji, w której
istnieje ryzyko deszczu.

Ryzyko to potencjalna utrata, uszkodzenie lub zniszczenie zasobu w wyniku zagrożenia
wykorzystującego podatność. Ryzyko to skrzyżowanie zasobów, zagrożeń i słabych punktów.

Tytuł działania Wykonanie analizy SWOT terytorium

Cel działania Przeprowadzenie analizy SWOT jego terytorium

Cele kształcenia - Posiadaj odpowiednie metody przygotowania analizy SWOT

Grupa docelowa Młodzi ludzie biorący udział w projekcie

Rodzaj aktywności Jak będzie wyglądać komunikacja

Opis działalności

- Podziel grupę na 4 podgrupy:
Pierwszy: wymusza pracę grupy roboczej;
Drugi: grupa pracująca nad słabościami;
Trzeci: grupa robocza ds. Szans;
Czwarty: grupa robocza ds. Ryzyka.

Ideą działania jest skłonienie każdej grupy do refleksji na temat tego, co
każda ze stron reprezentuje im w skali terytorialnej na podstawie
wcześniej zebranych danych.
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Pod koniec łączenia wymiany i przywracania zgromadzonych danych
oraz realizacji analizy SWOT z wykorzystaniem pracy każdej grupy.

Miejsce wydarzenia Pokój konferencyjny, dyskusje grupowe

Potrzebne materiały Komputer, papier, flipchart

2.6. Dobre przykłady uczestnictwa obywatelskiego i zaangażowania młodzieży

Pierwszym przykładem, jaki możemy udostępnić w kontekście zaangażowania młodzieży,
jest # MaCitéVaBriller, który można przetłumaczyć jako „Moja dzielnica zabłyśnie”.

Koncepcja jest łatwa „zebranie młodych ludzi w celu oczyszczenia ich dzielnicy”, ale
mobilizacja mieszkańców jest trudniejszym zadaniem.

To właśnie zrobiła Association Espoir et Création (Hope and Creation). Stowarzyszenie
zostało utworzone w 2008 roku w celu promowania sztuki i podnoszenia świadomości na
temat projektów artystycznych. Ludzie stojący za stowarzyszeniem mają wspólny punkt:
pochodzą z popularnych dzielnic Val d'Oise (francuska dzielnica). Ich pomysł polega na tym,
że istnieją dzielnice przeciwników. Lepiej jest rzucić im wyzwanie środowiskowe i społeczne
niż bójki. Koncepcja #GargesCleanChallenge narodziła się w 2018 roku.

Stowarzyszenie Espoir et Création zgromadziło inne lokalne stowarzyszenia, takie jak
„Chez Bellevue”, Bellevue Boxe (klub bokserski), „La Cité des Possibles”, „Jeunesse de
Bellevue”, a także ASCJ Félix-Pyat (lokalna organizacja dla młodzieży) wykorzystują swoje
media społecznościowe do komunikowania się i motywowania młodych ludzi do
uczestnictwa w tym działaniu.

Stowarzyszenie „1 kawałek śmieci” oferuje narzędzia, worki na śmieci itp.
Koncepcja wyzwania polega na zebraniu jak największej ilości śmieci i zrobieniu zdjęcia

ostatecznego wysypiska śmieci przez zespołół młodych ludzi, którzy podjęli wyzwanie. To
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zdjęcie jest następnie publikowane w mediach społecznościowych, a zespół dystryktu rzuca
wyzwanie innej dzielnicy i tak dalej.

Stowarzyszenie Espoir et Creation nakręciło także krótki film mający na celu usprawnienie
pracy młodych ludzi.
https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457
bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille15

Drugi i trzeci przykład obywatelskiego udziału
młodych ludzi pochodzą ze stowarzyszenia Unis-Cité, którego celem jest umożliwienie
młodym ludziom realizacji misji zbiorowego zainteresowania poprzez zaangażowanie służby
obywatelskiej w celu zwalczania nierówności, niesprawiedliwości, rasizmu i wykluczenia.

1- Program „Silver Geek” dobrze promuje starzenie się, oferując seniorom zabawne
cyfrowe warsztaty dostosowane do ich pragnień i potrzeb.
Konkretnie, w zespole złożonym z młodych ludzi z różnych środowisk, ich misją jest
organizowanie i prowadzenie zabawnych warsztatów cyfrowych (gry sportowe na
Wii, gry pamięciowe na tablecie, odkrywanie Skype i wysyłanie e-maili ...) dla
seniorów i animować wydarzenie roku „Trofeum seniorów”, międzygatunkowe
zawody kręgli Wii między seniorami, organizowane wiosną w świątecznej i rodzinnej
atmosferze. https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/silver-geek/

15 https://www.mouv.fr/nation/societe/nos-cites-vont-briller-l-action-355816
https://www.facebook.com/watch/?v=972488899792237
https://www.facebook.com/watch/?v=722422041519574
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2- Solidarité Réfugiés lub „Program Solidarności dla uchodźców” mobilizuje
wolontariuszy Unis-Cité do wzmocnienia przyjmowania migrantów i uchodźców
poprzez organizację zajęć sportowych, kulturalnych, odkrywania terytorium i
wsparcia fizycznego.

Konkretnie, w zespole złożonym z młodych ludzi z różnych środowisk, misją
jest: stworzenie ciepłej przestrzeni życiowej w ośrodkach dla uchodźców (gry,
dyskusje itp.), Organizowanie wycieczek do muzeum, wizyty w Paryżu,
animowanie zajęć sportowych, dawanie wsparcie fizyczne dla uchodźców w
celu ułatwienia procedur administracyjnych(lekarz, wniosek o azyl
itp.).https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies/

2.7.Znaczenie i ograniczenia diagnozy

Diagnoza uwypukla luki, potrzeby, mocne i słabe strony w obszarze badań, które
uzasadniają lub ograniczają budowę twojego projektu. Diagnoza jest obrazem w danym
momencie: uwypukla pytania / problemy / potrzeby, ale nie pozwala na znalezienie
rozwiązania.

Jest to definicja projektu, oparta na strategii działania i planie działania, które umożliwią
identyfikację i udostępnienie oczekiwanych rozwiązań. Patrz sekcja C - Definiowanie celów i
podejmowanie działań.
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3. DEFINIOWANIE CELÓW I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

3.1. Dlaczego ważne jest jasne określenie celów? Znaczenie dużych i małych celów.

3.1.1. Przed zdefiniowaniem celów...

Kiedy młody człowiek chce wcielić w życie pomysł, trzeba mu przypomnieć, że jedną z
najważniejszych rzeczy do zrobienia jest przekonanie innych do uzyskania wsparcia w
realizacji takiego pomysłu..
Aby to zrobić, osoba musi mieć bardzo jasną wizję i misję (co i dlaczego).

Bez jasnego wyobrażenia o tym, co dana osoba chce osiągnąć na końcu, jak zmiana
wpłynie na poprawę sytuacji i jak zamierza zrealizować ten pomysł, trudno jest przekonać
innych do naśladowania i wspierania. Jednak wsparcie innych osób na różnych poziomach i
na różnych etapach projektu jest niezbędne, aby móc dokonać zmiany.

Jest to szczególnie ważne, gdy:
- osoba rozpoczyna nowy projekt => w celu pozyskania wsparcia i obserwujących;
- pomysł / grupa osoby wkracza w nową fazę ciągłego wysiłku => utrzymanie

wszystkich na właściwej drodze;
- grupa osoby się powiększa =>, aby nowi członkowie jasno zrozumieli, co planujesz

zrobić;
- jest zaangażowane (nowych) sponsorów =>, aby mogli zrozumieć, o co chodzi w

planach.

Po pierwsze, osoba, której mentorujesz, musi jasno określić wizję i misję swojego pomysłu
na projekt. Musisz im przypomnieć, że warto poświęcić czas na zdefiniowanie obu, zanim
przejdziemy dalej, że może to zająć trochę czasu i że dana osoba może znaleźć pewne
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problemy, które będzie musiała poprawić w odniesieniu do początkowego pomysłu, ale ten
proces jest niezbędny dla niezbędne poprawki i ulepszenia.

Tytuł działania Zdefiniuj WIZJĘ projektu

Cel zajęć

Osiągnij, że uczestnik opracuje jasne stwierdzenie, które powinno być
zrozumiane i podzielone przez wszystkie zaangażowane strony.
Powinno być:
-wystarczająco szeroka, aby objąć różnorodne lokalne perspektywy;
-łatwa komunikacja;
-inspirujące i podnoszące na duchu.

Cele kształcenia Osiągnij to, że uczestnik nauczy się definiować wizję, aby móc ją
przekazać innym.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis aktywności

Przy opracowywaniu wizji projektu:

1. Uczestnik musi przemyśleć swoje „marzenie”
2. Uczestnik musi zdefiniować deklarację wizji o wyżej
wymienionych cechach.
3. Uczestnik musi wymienić się wizją ze swoimi partnerami i
sprawdzić jej właściwość lub czy potrzebne są ewentualne poprawki.
4. Uczestnik musi ponownie zdefiniować swoją „wizję” po
otrzymaniu informacji zwrotnej.

Miejsce wydarzenia Pokój spotkań

Potrzebne materiały Papier do robienia notatek

Tytuł działania Określ MISJĘ swojego projektu

Cel zajęć

Opracowanie jasnej deklaracji misji, która opisuje, co zamierzasz zrobić i
dlaczego. Bardziej zorientowanej na działanie niż wizje:
Powinna być:

- zwięzła: przedstawić punkt widzenia w jednym zdaniu;
- zorientowana na wyniki: nad czym pracujesz;
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- włączająca: obejmująca cele nadrzędne.

Cele kształcenia Dowiedz się, jak zdefiniować misję, aby móc przekazać to innym.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis aktywności

Opracowując misję swojego projektu:
1. zastanowić się, „co i dlaczego”;
2. zdefiniować misję o wyżej wymienionych cechach;

3. wymienić się wizją ze swoimi partnerami i sprawdzić jej
właściwość lub czy potrzebne są ewentualne poprawki.

4. ponownie zdefiniuj swoją misję po otrzymaniu opinii.

Miejsce wydarzenia Pokój spotkań

Potrzebne materiały Papier do robienia notatek

3.1.2. Definiowanie celów

Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu wizji i misji jest jasne określenie przez uczestnika
celów i zadań, ponieważ są to konkretne, mierzalne rezultaty inicjatywy.
Cele służą do określenia:

- ile,
- tego, co zostanie osiągnięte,
- do kiedy.

Na przykład: „Do końca tego roku chcemy, aby w to działanie zaangażowanych było o 50%
więcej młodych ludzi X”.

KIEDY I DLACZEGO  NALEŻY OKREŚLIĆ CELE?

Istnieje wiele dobrych powodów, dla których warto opracować cele inicjatywy uczestnika.
Masz przypomnieć uczestnikowi, że cele pomagają mu:

● mierzyć postęp - posiadanie punktów odniesienia, które pokazują postęp; 
● pokazać, co osiągnął - osiągnięte cele mogą służyć jako marker pokazujący członkom

Twojej organizacji, fundatorom i szerszej społeczności, co udało się osiągnąć dzięki
inicjatywie;

● utrzymać koncentrację uczestnika na celach - tworzenie celów, które pomogą
organizacji skupić się na tym, co chcesz osiągnąć;

● zapewnia, że wszyscy pracują w tym samym kierunku - utrzymując członków
organizacji w dążeniu do tych samych długoterminowych celów.
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Musisz wyjaśnić młodej osobie, z którą pracujesz, że istnieją trzy podstawowe typy celów:

- Cele behawioralne:
o dążenie do zmiany zachowań ludzi - tego, co robią i mówią;
o produkty (lub rezultaty) ich zachowań.

- Cele wyników na poziomie społeczności:
o związane z behawioralnymi celami wynikowymi, ale
o bardziej skoncentrowany na poziomie społeczności zamiast na poziomie

indywidualnym.

- Cele procesu:
- odnosi się do realizacji działań niezbędnych do osiągnięcia innych celów.
Te różne typy nie wykluczają się wzajemnie. Mogą należeć do wszystkich trzech kategorii

JAK TWORZYĆ CELE:

Pierwszą rzeczą, którą uczestnik będzie musiał zrobić, jest przejrzenie wizji i misji
projektu, a cele powinny do nich pasować. Powinien także przyjrzeć się procesowi do
osiągnięcia i zmianom, które należy wprowadzić. Pomoże to osobie zdefiniować i
sprecyzować cele projektu. Ważne jest, aby zrozumieć, że aby wypełnić misję, muszą nastąpić
zmiany.

Kiedy uczestnik zrozumie to, ważne jest, aby opracować jasne i mierzalne cele dla
osiągnięcia ogólnych celów. Następnie osoba musi zdefiniować kroki niezbędne do ich
osiągnięcia i zbudować wokół nich konsensus. Niezbędne kroki (= cele krótkoterminowe)
pomogą osobie zachować w polu widzenia cele długoterminowe (cele ogólne) i swoją wizję.
Konsensus w sprawie celów krótkoterminowych pomaga osobie zidentyfikować się z celami
wszystkich zaangażowanych osób. Musisz przypomnieć młodym ludziom, że ciągła ocena
osiągnięcia wyznaczonych celów pomaga uczestnikowi rozpoznać postęp, jaki robi w ramach
realizacji projektu i pomaga utrzymać motywację i skupienie się na problemie.

Cele powinny być S.M.A.R.T. + C.:

● Konkretne
● ILE (np. 20%) CO ma zostać osiągnięte (jakie zachowanie kogo lub jaki wynik) do

kiedy (np. 2020).
● Wymierne
● W JAKI SPOSÓB można gromadzić, wykrywać lub uzyskiwać informacje dotyczące

celu.
● Osiągalne
● Jest to możliwe do osiągnięcia.
● Istotne
● Są one zgodne z ogólną wizją i misją grupy, wspólnym zrozumieniem i istnieje

potrzeba takich działań.
● Ograniczone czasowo
● Istnieje harmonogram, w którym zostaną osiągnięte.
● Trudne

58



● Cele pokazują znaczące ulepszenia, które są ważne dla członków społeczności.

Tytuł działania Zdefiniuj szczegółowe cele i strategie

Cel zajęć

Cele te koncentrują się na realizacji misji. Powinny być:
- zwięzły: powinien przedstawić swój punkt widzenia w jednym

zdaniu,
- zorientowany na wyniki: nad czym pracujesz,
- włącznie: obejmują nadrzędne cele.

Cele kształcenia Dowiedz się, jak definiować cele po znalezieniu wizji i misji, aby móc
przekazać je innym i sformułować konkretne kroki.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis aktywności

Zdefiniuj pierwszy projekt celów, określając:
- ile,
- co zostanie osiągnięte,
- do kiedy.

Następnie przejdź do następnego punktu. Kiedy skończysz, jak stworzyć
osiągalne cele, przedstaw je swoim kolegom i omów je ze sobą.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Papier do robienia notatek

3.1.3. Jak zdefiniować osiągalne cele?

Zdefiniowanie znaczących celów jest punktem krytycznym dla rozwoju projektu. Na tym
etapie procesu planowania uczestnicy powinni opracować ogólną listę tego, co musi nastąpić,
aby wprowadzić zmiany, które chcą zobaczyć na końcu.

Na przykład, jeśli projekt ma „zmniejszyć ryzyko nadużywania alkoholu w Twojej grupie
młodzieżowej”; na tym etapie szkolenia uczestnicy powinni zdefiniować cele w oparciu o
następujące cele ogólne:

- uruchamiać programy zwiększające świadomość negatywnych skutków,
- rozpocząć programy zapobiegania piciu,
- oferować alternatywne zajęcia dla młodzieży,
- zachęcać do zdrowszego stylu życia,
- itp.

Gdy uczestnicy mają już ogólne pojęcie o tym, co chcą osiągnąć, następnym krokiem jest
określenie podstawowych danych dotyczących problemu, który należy rozwiązać. Są to fakty
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i liczby, które pokazują, jak duży jest problem, w jakim stopniu istnieje w ich społeczności.
Na przykład. w ich społeczności 35% nastolatków zgłosiło nadużywanie alkoholu w ciągu
ostatniego roku. Ta informacja jest ważna, ponieważ dostarcza liczb. Liczby te są punktem
wyjścia do pomiaru zmian osiągniętych dzięki inicjatywie uczestników.

3.1.4. Jak zebrać podstawowe informacje
Uczestnicy mogą zbierać podstawowe informacje poprzez:

● Zbadanie, co eksperci w tej dziedzinie uważają za najlepszy sposób rozwiązania
problemu. W przypadku wielu problemów społecznych i społecznych naukowcy
opracowali już przydatne pomysły lub najlepsze praktyki zostały opublikowane w
Internecie.

● Omówienie sprawy również z lokalnymi ekspertami (takimi jak członkowie
organizacji świadczących podobne usługi lub posiadający doświadczenie w
podobnych usługach w innych porównywalnych lokalizacjach / podmiotach zmiany -
lub osobami mogącymi przyczynić się do rozwiązania / celów zmiany - osobami,
których działania przyczyniają się do problemu lub są narażeni na problem z dnia na
dzień).

● Omówienie wymagań logistycznych w celu skutecznego zaspokojenia potrzeb
społeczności.

Sposoby gromadzenia tych informacji obejmują wykorzystanie ankiet, kwestionariuszy i
wywiadów osobistych.

3.1.5. Co jest realistyczne, jeśli projekt ma zostać ukończony?
● Czy uczestnicy mają wystarczające zasoby, aby osiągnąć wszystkie cele? - To może

być trudne do oszacowania przez uczestnika ze względu na brak doświadczenia w tej
kwestii. Warto porozmawiać z ekspertami w zakresie realizacji podobnych projektów,
którzy mają lepsze pojęcie o tym, co jest możliwe.

● Czy cele są wystarczająco trudne? Ważne jest, aby zachować odpowiednią równowagę
między osiągalnością a wyzwaniem, aby utrzymać motywację na wysokim poziomie.

● Przed sfinalizowaniem celów warto przejrzeć je wśród członków zespołu lub nawet z
doświadczonymi osobami spoza organizacji, aby uzyskać informacje zwrotne na temat
ich wykonalności i możliwych trudnych punktów. Ponadto informacje zwrotne od
lokalnych ekspertów, celów i czynników zmian, osób wykonujących podobną pracę w
innych społecznościach mogą być pomocne, aby nie zapomnieć o ważnych wkładach.

Może zostać udzielona informacja zwrotna:
o Czy cele są SMART?
o Czy lista celów jest kompletna? Czy brakuje czegoś ważnego?
o Czy cele są odpowiednie?

Gdy osiągalne cele są gotowe, uczestnicy mogą przejść do następnego kroku, opracowując
strategię, aby je urzeczywistnić - opracować plan działania:

Tytuł działania Sprawdź ponownie cele szczegółowe
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Cel zajęć
Aby ostatecznie sprawdzić, czy zdefiniowane cele są realistyczne i
wykonalne

Cele kształcenia
Uczestnicy nauczą się oszacować, jakie cele są realistyczne dla zespołu,
jakiego wsparcia mogą potrzebować, aby utrzymać motywację zespołu i
spełnić „marzenie”, bez utraty motywacji lub frustracji.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Wywiady z ekspertami

Opis aktywności

Uczestnicy powinni sprawdzić wypracowane cele z co najmniej 3
„ekspertami”, którymi mogą być lokalni eksperci, cele i podmioty zmiany,
osoby wykonujące podobną pracę w innych społecznościach.
Zdecydowanie zaleca się, aby grupa docelowa poprosiła ich o opinie na
temat poniższych punktów i włączyła je do swojego planu.

o Czy cele są SMART?
o Czy lista celów jest kompletna? Czy brakuje czegoś

ważnego?
o Czy cele są odpowiednie?

Miejsce wydarzenia Miejsce spotkań z tymi ludźmi

Potrzebne materiały Urządzenia do rejestracji wywiadów (jeśli jest to dozwolone) lub ktoś, kto
robi notatki na temat głównych ważnych wyników

3.2. Plan działania - jak zaplanować logiczne i chronologiczne kroki, zasoby (w tym
pieniądze, infrastrukturę, zasoby ludzkie, czas itp.)?

3.2.1. Co to jest plan działania?
Plan działania pomaga zrealizować „marzenie” uczestników i uniknąć ich porażki. Dlatego
sensowne jest zdefiniowanie wszystkich kroków. Powinien szczegółowo opisywać, w jaki
sposób można osiągnąć już wypracowane cele. Odnosi się do:

● konkretny (społeczność lub systemy), w którym uczestnicy chcą wprowadzić zmianę i
● konkretne kroki działania, które planujemy wykonać, aby osiągnąć zmiany.

Dobry plan działania może pomóc uczestnikowi:
● aby pokazać, że projekt jest dobrze uporządkowany i poświęcony realizacji zadań,
● aby uniknąć przeoczenia jakichkolwiek szczegółów,
● zrozumienie możliwości i ograniczeń zespołu,
● być bardziej wydajnym: oszczędzać czas, energię i zasoby,

61



● aby upewnić się, że zespół zrobi to, co trzeba.
Możemy więc powiedzieć, że plan działania jest narzędziem zapewniającym, że wizja stanie
się rzeczywista. Dlatego wszystkie kluczowe aspekty dotyczące interwencji muszą być tam
nakreślone.

Każdy krok wymaga szczegółowego zdefiniowania pod kątem:
● Jakie działanie / zmiana nastąpi?
● Kto to zrobi?
● Do kiedy to się stanie?
● Jakie zasoby (np. Materiały, pieniądze, personel ...) są potrzebne do przeprowadzenia

tych zmian?
● Komunikacja (kogo należy informować o czym?)

Tytuł działania Opracuj szkic planu działania

Cel zajęć Określić rzeczy, które należy zrobić, osoby odpowiedzialne oraz ramy
czasowe, kiedy to zrobić.

Cele kształcenia

- Dzielenie się obowiązkami,

- opracowanie planu czasowego,

- identyfikacja poszczególnych kroków w projekcie

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Opracowanie szablonu planu działania

Opis aktywności

Kolumny szablonu do wypełnienia:
● Etapy działania: Co się stanie?
● Osoba (-y) odpowiedzialna (-e): kto będzie robił co?
● Termin do zakończenia: harmonogram każdego etapu działania
● Wymagane zasoby: zasoby i wsparcie (zarówno to, co jest

potrzebne, jak i to, co jest dostępne?);
● Bariery lub opór i plan ich pokonania!
● Współpracownicy: kto jeszcze powinien wiedzieć o tej akcji?

Po zakończeniu uczestnicy powinni przejrzeć ukończony plan działania w
małych grupach, uważnie sprawdzając jego kompletność:

● Upewnij się, że każde proponowane działanie pomoże osiągnąć
cel.

● Upewnij się, że w planie działania nie brakuje żadnych ważnych
kroków.
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● Zapewnij, że wszyscy zostaną poinformowani o tym, co zespół
planuje zrobić i że nikt nie zostanie pominięty. Ważne jest, aby
nikt nie czuł się wykluczony z wkładu.

● Uczestnicy powinni zastanowić się, w jaki sposób będą śledzić to,
co zrobili. Ewaluacja bieżąca jest ważną częścią pracy z planem
działania w celu zapewnienia niezbędnych dostosowań i integracji
potrzeb.

Miejsce wydarzenia Sala konferencyjna, dyskusje w grupach

Potrzebne materiały Szablon „Plan działania”

3.2.2. Jak zdecydować się na najlepszą akcję dla konkretnego celu?

Ogólnie rzecz biorąc, dobry plan działania to taki, który obejmuje wszystkie kroki
niezbędne do zrealizowania wizji danej osoby i osiągnięcia na czas celów przy wykorzystaniu
zaplanowanych zasobów. Jednocześnie dobry plan działania powinien być dostosowywany do
zmieniających się okoliczności, które mogą wystąpić, jak np. Spadek liczby pracowników,
wzrost cen, opóźnienia zadań i tak dalej. Pozwala menedżerowi / koordynatorowi
monitorować postęp krok po kroku i efektywniej obsługiwać projekt. Ograniczenia stają się
widoczne i również należy je wziąć pod uwagę. W ten sposób pomaga zapobiegać bocznemu
śledzeniu, które może wystąpić.

Podsumowując: kryteria dobrego planu działania są:
Czy plan działania jest kompletny?
Czy zawiera listę wszystkich działań lub zmian, których należy szukać we wszystkich
odpowiednich częściach społeczności (np. W szkołach, biznesie, rządzie, wspólnocie
wyznaniowej)?

● Czy plan działania jest jasny? Czy wiadomo, kto co i kiedy zrobi?
Czy plan działania jest aktualny?
Czy plan działania odzwierciedla bieżącą pracę? Czy przewiduje nowe możliwości i
bariery?

Tytuł działania Przejrzyj szkic planu działania

Cel zajęć Aby nauczyć się korygować plany działania

Cele kształcenia

- Przemyśl kroki i strategie wdrożenia
- Przemyśl obowiązki
- Naucz się dawać konstruktywną informację zwrotną

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie
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Rodzaj aktywności Weryfikacja danego planu działania

Opis aktywności

Przykład planu działania:

Przykład projektu: Realizacja projektu skierowanego do młodych
matek, które porzuciły szkołę, aby zachęcić je do ukończenia edukacji
zawodowej.

Celem jest poprawa ich sytuacji ekonomicznej poprzez wspieranie ich w
dokształcaniu się zawodowym oraz organizowanie opieki nad dziećmi i
planu edukacyjnego, który jest dla nich realistyczny.

● Jakie działanie lub zmiana nastąpi: młode matki zostaną
poinformowane o znaczeniu edukacji zawodowej dla późniejszych
dochodów i zmniejszania ryzyka wykluczenia społecznego. Aby
nawiązać kontakt z celami planuje się: Rozwieszanie plakatów,
ekspozytorów i innych informacji o znaczeniu edukacji zawodowej
dla późniejszych dochodów i zmniejszania ryzyka wykluczenia
społecznego. Plakaty i inne informacje na stałe zagoszczą w
liceach i ośrodkach młodzieżowych.

● Kto to zrobi: Podkomisja złożona z pracowników młodzieżowych,
nauczycieli, studentów i członków koalicji będzie odpowiedzialna
za utrzymanie ekspozycji. Cała koalicja będzie działać na rzecz
doradztwa i wsparcia. Maria i Alex z organizacji G. będą
odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z
potencjalnymi kandydatami na szkolenia i firmy konsultingowe.

● Kiedy to nastąpi i na jak długo: Koalicja będzie starała się, aby
plakaty i ekspozycje były widoczne w ciągu sześciu miesięcy od
podjęcia decyzji o kroku akcji (9.01.2019).

● Jakie zasoby są potrzebne do wykonania kroku: Promocja i
organizacja, rozwój szkoleń jest finansowany z projektu UE. Ale
grupa będzie szukać funduszy z innych źródeł, takich jak fundacje
i lokalne firmy, aby sfinansować wsparcie młodych matek (koszty
opieki nad dziećmi / szkolenia).

● Komunikacja - musi być na bieżąco informacja o akcji dotarcia
do młodych matek.

Rzeczy do zapamiętania w tej części planu działania:

● Wydaje się kompletne. Chociaż ten krok wydaje się w pełni
rozwinięty, musielibyśmy przejrzeć cały plan działania, aby
zobaczyć, czy uwzględniono wszystkie zmiany społeczności i
systemu, których należy szukać.

● Czy to jest jasne? Czy wiemy, kto i kiedy zrobi dane zadanie?
● Wydaje się aktualne. Musielibyśmy wiedzieć więcej o innych

bieżących pracach (oraz nowych możliwościach i barierach), aby
ocenić, czy ta część planu działania jest aktualna.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa
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Potrzebne materiały Szablon „Plan działania”, jak widać powyżej

3.2.3. Odchylenia od planu - jak radzić sobie z nieoczekiwanymi zmianami i
odpowiednio reagować?

Gdy tylko uczestnicy opracują plan działania, ważne jest, aby skłonić członków do
zrobienia tego, czego oczekuje się od nich. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że przy
przydzielaniu zadań wszyscy się zgodzą i na następnym spotkaniu nic lub tylko połowa z tego
nie zostanie wykonana…

Istnieje kilka sposobów upewnienia się, że wszyscy przestrzegają planu działania. W
przypadku wolontariuszy zdecydowanie zaleca się, aby nie opierali się zbytnio, ponieważ już
teraz poświęcają swój czas i energię za darmo, szczególnie trudne jest nadzorowanie
bieżących działań. Sugeruje się delikatne przypomnienia, takie jak:

● wręczenie uzgodnionego planu działania wszystkim członkom z nazwiskami
przypisanymi do konkretnych zadań (dodatkowo można poprosić o informację
zwrotną);

● wyjaśnij, że terminy z terminami i obowiązkami są kompletne, jasne i aktualne;
● regularne telefony wspierające od czołowych członków personelu z pytaniem, jak

radzą sobie ze swoimi zadaniami, abyś mógł im pomóc w wypełnieniu zobowiązania;
● na regularnych spotkaniach grup poproś członków, aby przedstawiali swoje wysiłki i

wyzwania związane z poszukiwaniem rozwiązań;
● świętować wykonanie zadań. Powinien być rozpoznawany przez całą grupę.

Uczestnicy powinni mieć świadomość, że plan działania jest w trakcie i zawsze musi być
dostosowywany do zachodzących zmian i potrzeb. Zaleca się, aby był widoczny i stale
poprawiał.

Im lepszy plan zostanie opracowany, tym więcej środków będą mieli uczestnicy na
nieoczekiwane zmiany lub mniej nieoczekiwane zmiany będą miały miejsce.

Pomocne pytania do powtórzenia zarówno dla siebie, jak i dla innych (mogą odpowiedzieć
na nie nieformalnie (zadawać sobie pytanie, rozmawiać z członkami zespołu…) lub nawet
formalnie za pomocą ankiet lub kwestionariuszy ewaluacyjnych:

● „Czy robimy to, co powiedzieliśmy, że zrobimy?”
● „Czy robimy to dobrze?”
● „Czy to, co robimy, przyspiesza misję?”

Następnie tę informację zwrotną należy omówić i włączyć do planu działania. Mogą to być
zmiany w zakresie obowiązków, zadań lub harmonogramu, które mogą mieć wpływ również
na inne czynności. W ten sposób zawsze lepiej jest sprawdzić cały plan, a nie tylko jego
części.

Najgorsze, co może się przydarzyć planowi działania, poza tym, że zadania nie są
wykonane, jest to, że osoba trzyma się go, chociaż widać, że nie działa. Podobnie jak kapitan
załogi żeglarskiej, osoba odpowiedzialna musi obserwować otoczenie, fale, wiatr, pogodę i
narzędzia, aby pozostać na kursie, aby osiągnąć główny cel.

Plany działań w zakresie zarządzania ryzykiem: wykonane w celu zbadania pewnych
możliwości, które mogą wpłynąć na realizację projektu i opracowania możliwych scenariuszy
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rozwiązań sytuacji, które mogą się zdarzyć. Dużą zaletą jest to, że uczestnicy, a zwłaszcza
zespół, są przygotowani, gdy takie sytuacje się zdarzają lub osoba prowadząca może znaleźć
rozwiązanie z dość podobnymi scenariuszami już opisanymi.

3.3. Lista kontrolna - na co zwrócić uwagę planując akcję?

Jako wsparcie dla działań ta część przewodnika zawiera praktyczne narzędzie, które
pomaga rozważyć wszystkie możliwe aspekty wdrożenia.

W Internecie można znaleźć różne szablony planów działań. Złożoność szablonu działań
zależy od formatu projektu / działania, które uczestnik chce wdrożyć. W przypadku małych
projektów można pracować z listą zadań do wykonania odnoszącą się do zadań określonych
zaangażowanych osób i zawierającą terminy. Większe projekty muszą zawierać oszacowanie
budżetu i kontrolę budżetu.

Plany działania mogą obejmować zaangażowane osoby, zadania do wykonania lub okresy
opracowywania projektu. Każdy typ ma swoje zalety, na przykład:

- Zorganizowany według zaangażowanych osób: pomaga każdemu zobaczyć na
pierwszy rzut oka, co musi zrobić; w innej strukturze istnieje ryzyko, że ludzie mogą
przegapić niektóre zadania. Z drugiej strony można tego uniknąć, oznaczając zadania
niektórych osób określonymi kolorami. Dzięki uporządkowaniu według osoby lub
oznaczeniu ich kolorem obciążenie poszczególnych osób staje się widoczne, co może
pomóc w kontrolowaniu liczby pakietów roboczych przypadających na osobę i nie
obciążać kogoś.

- Ustrukturyzowane wzdłuż okresów rozwoju: pomaga opracować plan działania na
wszystkich etapach rozwoju projektu. W związku z tym zmniejsza ryzyko
zapomnienia zadań związanych z określonymi fazami.

- Zorganizowany według okresu realizacji: pomaga kontrolować poziom realizacji na
pierwszy rzut oka, a także jeśli zaangażowane osoby nie mają zbyt wielu zadań w tym
samym czasie.

- Zorganizowane według określonych celów: może to pomóc w wyraźniejszym
zdefiniowaniu poszczególnych etapów określonych celów, a także uwzględnieniu
potrzebnych zasobów i ponownym zdefiniowaniu pożądanych wyników, aby uniknąć
nieporozumień itp.

Aby wybrać określony model planu działania, uczestnik może wybrać model, który
zapewni mu najlepszy przegląd projektu, który chce wdrożyć. Warto wypróbować różne
schematy, aby dowiedzieć się, który z nich jest najbardziej odpowiedni.
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Poniżej znajduje się kilka przykładów ogólnych szablonów, które uczestnicy mogliby
wykorzystać w swoim projekcie lub dostosować do niego. Członkowie mogą nawet stworzyć
mieszankę z kilku. Ważne jest to, że służy on do przeglądu:

- Czynności do wykonania - ważne, aby sprawdzić, czy niczego ważnego nie brakuje!
- Terminy zadań do wykonania - aby móc na czas przypominać lub dokonywać

adaptacji na osi czasu! Ważne, aby zapewnić wystarczające zasoby, jeśli jest wiele
rzeczy do zrobienia w tym samym czasie!

- Osoby zaangażowane i obciążenie pracą poszczególnych osób - upewnij się, że ludzie
mają dobry przegląd tego, co mają zrobić, KIEDY i JAK. Obciążenie pracą
poszczególnych osób musi być wykonalne.

- Dostępność potrzebnych zasobów - czy są one na czas, wystarczające materiały itp.?

Przykład planu działania związanego z fazami projektu i zaangażowanymi osobami: zalecamy
dostosowanie podanych orientacyjnych ram czasowych do określonych terminów, aby uzyskać
jasne terminy.

Przykład planu działania związanego z konkretnymi celami projektu: tutaj możesz zdefiniować
osoby odpowiedzialne, konkretne terminy i wymagane zasoby.

Tytuł działania Opracuj pierwszy plan działania dotyczący swojego projektu
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Cel zajęć

-Wypróbować różne modele planów działania i zidentyfikować mocne
strony różnych szablonów (przegląd, brak informacji);
-Naucz się włączać fazy i cele projektu do konkretnych kroków w planie;
-Stworzenie podstawy do przyszłego planowania;
-Pokazanie, czy uczestnik efektywnie wykorzystał zasoby - czas i
pieniądze.

Cele kształcenia
Po tym ćwiczeniu uczestnik powinien być w stanie wybrać odpowiedni
szablon dla swojego projektu i opracować własny kompletny plan
działania

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Praca w grupie i refleksja z wzajemną informacją zwrotną

Opis aktywności

Krok 1: Uczestnicy mogą dowolnie wybierać różne szablony, aby
stworzyć plan działania dla swojego osobistego pomysłu na projekt. Są
proszeni o wypełnienie wszystkich ważnych punktów.

Krok 2: Następnie utworzą małe grupy i przedstawią swój plan. Inni
członkowie grupy są zobowiązani do wyrażenia opinii:

- kompletność, brakujące części;
- przegląd, możliwe problemy z planem;
- możliwe ulepszenia.

Tak więc na koniec każdy uczestnik ma ulepszony plan działania dla
swojego projektu.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa.

Potrzebne materiały Materiały opracowujące plan działania i przedstawiające go innym, mogą
być na papierze lub cyfrowo.

3.4. Jak delegować zadania? Znaczenie pracy zespołowej

Im większy projekt, tym ważniejsza jest dobra praca zespołowa. Zespół jest zawsze tak
dobry, jak jego członkowie, a tym bardziej każdy ma jasność co do tego, co ma zrobić w
jakim czasie.

Ludzie mogą podążać za misją innej osoby tylko wtedy, gdy są w stanie się nią z nimi
podzielić i jeśli dobrze rozumieją, czego się od nich oczekuje w jakim czasie.

Aby zmusić ich do współpracy tak, jak powinni; ważne jest również, aby dobrze rozumieli,
w jaki sposób poszczególne kroki / zadania są ze sobą powiązane i kto jest zależny od
informacji o kim.

Zalecane jest również rozłożenie zadań w taki sposób, aby ludzie mogli robić to, co wiedzą
najlepiej. Poprawia to motywację grupy i wpływ zajęć. Nawet jeśli nie zawsze jest możliwe
powiązanie zadań z zainteresowaniami, członkowie powinni spróbować powiązać zadania z
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umiejętnościami ludzi, aby wykonywali rzeczy w dobrej jakości i przy odpowiednich
zasobach.

Uczestnicy powinni upewnić się, czy te kluczowe punkty są przestrzegane w ich planie
działania oraz w komunikacji w zespole.

Tytuł działania Delegowanie zadań

Cel zajęć

-Powiązanie zadań z umiejętnościami ludzi;
-Aby upewnić się, że ludzie nie są przeciążeni pracą;
-Aby upewnić się, że każdy ma jasne wyobrażenie o misji i jak
poszczególne zadania odnoszą się do siebie (idea stojąca za „czego
potrzebuję od innych i kto jest zależny od moich informacji?”);
-Kogo dotyczą adaptacje? Zapewnienie dobrej komunikacji w zespole

Cele kształcenia Aby dowiedzieć się, jak stworzyć dobry plan pracy zespołowej i jak
zapewnić komunikację w zespole.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Jednostka refleksyjna z następującymi wzajemnymi informacjami
zwrotnymi

Opis aktywności
Wszyscy uczestnicy proszeni są o dokonanie przeglądu swoich planów
działania w zakresie efektywności pracy zespołowej i komunikacji;
Odzwierciedlaj potrzeby adaptacyjne i zapewniaj sobie pracę zespołową.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Materiały do planów działania, pracy zespołowej mogą być na papierze
lub w postaci cyfrowej
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4. MONITOROWANIE I OCENA WYNIKÓW

Kiedy młody człowiek wpadnie na pomysł, wyznaczy cele i wyniki do osiągnięcia,
przekształcając swój pomysł w projekt, ważne jest, aby wprowadzić jeden z często
pomijanych etapów - ewaluację i monitorowanie projektu.

Monitoring to długoterminowa, systematyczna metoda, która zbiera informacje o
postępach w realizacji projektu, procesu lub działań i prosi kluczowe osoby w Twojej grupie o
informację zwrotną.

Ocena polega na wykorzystaniu zebranych informacji i jest przeprowadzana w celu oceny,
czy projekt, proces lub działania osiągnęły cele i dostarczyły tego, czego oczekiwano zgodnie
z pierwotnym planem.

Istnieją dwa rodzaje gromadzenia informacji podczas oceny i monitorowania - ilościowe i
jakościowe:
Informacje ilościowe: liczby - np. ilu młodych ludzi, w jakim wieku młodzi ludzie.
Informacje jakościowe: słowa pisane i mówione przez osoby, o które prosisz o opinie.

Główne różnice między monitorowaniem a oceną:

Monitoring Ocena

Kiedy to się stanie? Bez przerwy W pewnych okresach czasu

Jakie informacje są
zbierane?

Dostępne informacje o
wydajności

Bardziej szczegółowe
informacje, które często
wymagają kilku różnych
metod

Do czego to służy? Aby upewnić się, że
działania są realizowane
zgodnie z planem

Aby upewnić się, że
zamierzone cele zostaną /
zostaną osiągnięte

Kto to robi? Młodzi ludzie realizujący
projekt robią to w ramach
swojej codziennej pracy

Eksperci wewnętrzni lub
zewnętrzni posiadający
niezbędną wiedzę w zakresie
oceny

Jak wykorzystuje się
wyniki?

Poprawić proces realizacji
projektu i wyjaśnić
planowanie jako inwestycję
w osiągnięcie wyniku

Aby ocenić wpływ projektu
na grupę docelową, określ
cele i zadecyduj o
przyszłości projektu

4.1. Dlaczego ważne jest monitorowanie i ocena wyników?

Jak widać w poprzednich rozdziałach, różne projekty różnią się nie tylko założonymi
celami, ale także kolejnością realizacji zaplanowanych działań. Jeśli młody człowiek
zdecydował się na rozwiązanie problemu, np. „Zmniejszenie ryzyka spożywania alkoholu w
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Twojej grupie młodzieżowej”, to jego realizacja jest zwykle dużo prostsza i nie wymaga
dużych zasobów i zaangażowanych stron. Jeśli jednak młoda osoba postanowiła rozwiązać
ten sam problem w szerszej grupie docelowej, np. „Aby zmniejszyć ryzyko spożywania
alkoholu w docelowej grupie młodych ludzi (15-18 lat)”, to taka realizacja jest zwykle bardzo
bardziej skomplikowane i wymagające większych zasobów i zaangażowania partnerów, w
tym kompetencji państwa organów (statystyki i gromadzenie danych). Dlatego każdy projekt
wymaga regularnego monitorowania zarówno procesu, jak i osiąganych wyników.
Gromadzone dane dotyczące regularnego monitorowania wyników, wpływu interesariuszy,
rozwoju uczestników i postępów projektu odgrywają ważną rolę w organizowaniu oceny i
analizowaniu wyników. Planując elementy monitoringu i ewaluacji, młody człowiek od
samego początku jest w stanie zobaczyć główne i mierzalne rezultaty na końcu, które chce
osiągnąć i określić, czy projekt osiągnie założone cele.

Monitorowanie i ocena są istotne dla kibiców, którzy muszą ocenić, czy realizator jest
wiarygodnym partnerem dla projektów młodzieżowych lub działań. Monitorowanie i ocena
pomagają określić najbardziej efektywne i produktywne wykorzystanie zasobów i pomocy:

● ocenić i wykazać skuteczność w osiąganiu celów i / lub wpływów;
● poprawić wewnętrzne uczenie się i podejmowanie decyzji dotyczących projektowania

projektów, czynników sukcesu, barier, niezbędnych podejść itp.;
● wzmacniać i motywować wolontariuszy i osoby wspierające;
● zapewnienie rozliczalności wobec kluczowych interesariuszy (np. społeczności

młodzieżowej, osób wspierających młodzież, szerszego ruchu, sponsorów itp.); 
● dzielić się doświadczeniami edukacyjnymi z innymi społecznościami i szerszym

ruchem;
● wnieść wkład w bazę dowodową dotyczącą skuteczności i ograniczeń działań

społeczności.16

4.1.1. Dlaczego plan oceny projektu jest ważny?
Ocena działania lub projektu obejmuje przeprowadzenie oceny zestawu osiągniętych

celów, priorytetów i działań w celu oceny, czy projekt osiągnął zaplanowane rezultaty,
przyniósł oczekiwane korzyści i dokonał niezbędnych ulepszeń. Jako proces, ocena obejmuje
szereg kroków w celu rozpoznania i zmierzenia rezultatów i skutków ukończenia działania
lub projektu. Procedura oceny wymaga analizy różnych komponentów lub wskaźników, które
opisują postęp projektu w osiąganiu wyznaczonych celów lub planowanych rezultatów.
Istnieje kilka zauważalnych i możliwych do skontrolowania ulepszeń, które można
wprowadzić w wyniku pozytywnej realizacji projektu. Określają, w jakim stopniu
zidentyfikowane problemy zostały zminimalizowane, rozwiązane lub wyeliminowane. Jeśli
chodzi o ocenę projektu, wyniki określają wymierne korzyści, które można zaobserwować w
docelowym środowisku po zakończeniu projektu. Funkcjonują jako ogólny miernik postępu
w skutecznej realizacji celów i zadań projektu. Wyniki odzwierciedlają krótko- i
średnioterminowe skutki generowane przez projekt.

16 Dlaczego monitorowanie i ocena są ważne dla organizacji pozarządowych?
https://www.fundsforngos.org/featured-articles/monitoring-evaluation-important-ngos/
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Tytuł działania Jak opracować plan ewaluacji projektu?

Cel zajęć

-Sprawdzenie, czy projekt nadal spełnia potrzeby lokalnej społeczności;
-Zapisz to, czego się nauczyłeś i podziel się tym z innymi interesariuszami;
-Zidentyfikowanie obszarów, na które należy zwrócić większą uwagę w
przyszłości;
-Tworzenie podstaw do przyszłego planowania;

Cele kształcenia

Ocena projektu pomaga ustrukturyzować różne fazy projektu, pomaga określić,
które części były zarządzane pomyślnie, a które wymagały więcej uwagi.
Pomaga grupie uczyć się na podstawie doświadczeń związanych z konkretnym
projektem. Ponadto pomaga zrozumieć dynamikę grupy i pozwala
zidentyfikować nie tylko mocne i słabe strony projektu, ale także umiejętności i
wady zespołu projektowego jako całości oraz poszczególnych jego członków.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Badanie ankietowe / wywiady / raporty / grupy fokusowe

Opis aktywności

Podczas opracowywania planu oceny projektu:

1. Przejrzyj sytuację
Spróbuj znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:
- Jakie problemy próbujesz rozwiązać?
- Co spowodowałoby zmianę?
- Jak planujesz dokonać zmiany?
- Jakie wyniki chcesz zobaczyć?
- Jak możesz zmierzyć postęp?

2. Zbierz dowody do oceny
Należy gromadzić różne rodzaje informacji. Na przykład. liczby - do ilu osób
dotarłeś, opinii, poglądów i doświadczeń ludzi, którzy skorzystali na Twoim
projekcie.
Ważne jest również ustalenie punktu odniesienia - znacznie łatwiej jest ocenić
postęp, jeśli dokładnie wiesz, od czego zacząłeś i przy jakich zasobach.
Ponadto już na początku projektu konieczna jest identyfikacja systemów do
regularnego gromadzenia danych. Mogą to być plany działania i programy
prac, protokoły ze spotkań, przeglądy i sprawozdania oraz zapisy obecności na
grupach i wydarzeniach.

3. Przeanalizuj dowody
Wszystkie zebrane informacje należy przeanalizować i ocenić, aby dojść do
wniosków.

4. Wykorzystaj to, czego się dowiedziałeś
Na tym etapie ważne jest, aby określić, co można zrobić lepiej i jakie wnioski
można wyciągnąć z projektu. Tymi ustaleniami należy następnie podzielić się z
innymi członkami zespołu / uczestnikami, aby każdy miał możliwość
omówienia swoich doświadczeń i spostrzeżeń po zakończeniu procesu oceny.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa
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Potrzebne materiały Materiały do ankiet, materiały do opracowania planu ewaluacji, post-it do
burzy mózgów w procesie tworzenia planu ewaluacji

4.1.2. Dlaczego plan monitorowania projektu jest ważny?
Młodzi liderzy muszą podejmować ważne decyzje na podstawie sprawdzonych dowodów.
Gromadzenie danych do monitorowania jest ważnym, ciągłym procesem, wymagającym
określenia krytycznych informacji i kamieni milowych do monitorowania. Ważne jest, aby
uważnie monitorować projekty i wykorzystywać zebrane dane do podejmowania racjonalnych
i logicznych decyzji. Na przykład poprzez monitorowanie można szybko zrozumieć, czy
należy odpowiednio wprowadzić strategiczne ulepszenia lub zmiany.

Tytuł działania Jak opracować plan monitorowania projektu?

Cel zajęć

- Aby śledzić wszystkie dane związane z projektem.
- Kontrolowanie sytuacji, identyfikowanie potencjalnych problemów i
wdrażanie działań naprawczych w praktyce.
- Aby wykazać, czy efektywnie wykorzystałeś swoje zasoby - czas i pieniądze
- Nadzór nad wszystkimi działaniami projektowymi, aby mieć pewność, że
wszystko przebiega zgodnie z planem

Cele kształcenia

Monitorowanie projektu pomaga dostosować postępy do planu i pomaga
zrozumieć, jakie kroki naprawcze należy podjąć, jeśli projekt idzie źle. Pomaga
zaangażować więcej zainteresowanych stron, ponieważ łatwiej będzie radzić
sobie z ryzykiem i nieprzewidzianymi sytuacjami dzięki regularnemu
monitorowaniu i jasnej komunikacji. Ponadto pomaga zrozumieć dynamikę
grupy i pozwala zespołom jasno określić cele projektu. Monitoring to także
doskonałe narzędzie do ciągłego uczenia się i rozwoju, a także do
przygotowywania i realizacji projektów.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Ankieta kwestionariuszowa / wywiady / raporty z postępów / obserwacje /
okrągłe stoły

Opis aktywności

Podczas opracowywania planu monitorowania projektu:

1. Przejrzyj sytuację
Spróbuj znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak:
Czy czynności są wykonywane zgodnie z planem?
Czy istnieją niezamierzone konsekwencje, które pojawiają się w wyniku tych
działań?
Czy są jakieś elementy projektu, które wymagają modyfikacji, a jeśli tak, to
które?
Jaki jest wpływ tych zmian?
Czy te działania naprawcze przyniosą oczekiwane rezultaty?

2. Zdefiniuj wskaźniki
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Po ustaleniu celów projektu nadszedł czas na identyfikację mierników
(gromadzenie danych), aby śledzić postępy w ich osiągnięciu. Wskaźniki
śledzą postępy projektu i pomagają odpowiedzieć na pytanie „Czy działania są
realizowane zgodnie z planem?”

3. Utwórz plan analizy i szablony raportów
Po zebraniu wszystkich danych ktoś będzie musiał sporządzić tabelę wyników
do analizy wewnętrznej i raportowania zewnętrznego. Dlatego plan zarządzania
projektem będzie zawierał szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane
będą gromadzone i jak będą przekazywane wyniki.

4. Zaplanuj ujawnienie danych
Ostatni etap planu monitorowania opisuje, w jaki sposób i komu zostaną
przekazane dane. Na przykład zespół projektowy może chcieć przeglądać dane
co miesiąc w celu opracowania przyszłych planów pracy, podczas gdy inni
interesariusze mogą chcieć przeglądać dane co kwartał.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Materiały do raportów z postępów, materiały do opracowania planu
monitoringu

4.2. Kim są główni uczestnicy ewaluacji i monitorowania oraz jakiego rodzaju ewaluację
mogą skutecznie przeprowadzić?

Podmioty prowadzące ocenę i monitorowanie są ważną częścią całego procesu oceny i
monitorowania. Często jest to fundamentalne pytanie kierowników projektów o rodzaj oceny,
którą należy zastosować, i zaangażowanych aktorów. Czasami proces ten jest już z góry
określony, co oznacza, że na przykład organ finansujący projekty ustala zasady, jednak gdy
nie jest to wykonywane, w dużej mierze od zespołu projektowego i lidera projektu zależy,
jakie podejście do oceny wybrać.

4.2.1. Kim są główni aktorzy zaangażowani w monitorowanie i oceny? Jaki rodzaj
oceny można przeprowadzić?

W zależności od projektu młodzieżowego różne podmioty mogą być zaangażowane w
monitorowanie i ocenę realizacji projektu, osiągnięć i postępów. Proces ten powinien
zachęcać do jak największego uczestnictwa w zdobywaniu opinii / doświadczeń od jak
najszerszego kręgu interesariuszy. W związku z tym proces oceny może być prowadzony
przez zasoby zewnętrzne lub wewnętrzne lub przez połączenie obu podejść.

a) Oceną wewnętrzną mogą zarządzać osoby młode i / lub rówieśnicy realizujący
projekt mogą prowadzić monitoring w ramach swojej codziennej pracy. Udział pracowników
projektu w monitorowaniu buduje ich możliwości i daje poczucie posiadania wyników, czując
się bardziej zaangażowani w sam proces. Ponadto powiązania pracowników rówieśniczych i
personelu projektu mogą prowadzić do bardziej realistycznego obrazu interwencji. Połączenie
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dwóch grup podmiotów zaangażowanych w ocenę zapewni wiedzę o projekcie, która jest
najbardziej użyteczna.

b) Oceny mogą dokonywać agencje zewnętrzne, osoby zewnętrzne lub zainteresowane
strony posiadające niezbędną wiedzę fachową zaangażowane w działania lub projekty
dotyczące młodzieży. Aby proces ewaluacji przebiegał w zaplanowany sposób, osoba
odpowiedzialna za ewaluację musi zostać wyznaczona zarówno wewnętrznie, jak i
zewnętrznie. Proces ten zapewni płynny dostęp do informacji potrzebnych do oceny procesu.
Cały proces ewaluacji jest zwykle omawiany z młodymi ludźmi, którzy wdrażają projekt, a
komentarze są przedstawiane w celu wyciągnięcia wniosków na temat tego, co zostało
zrobione i sugestii ulepszeń, aby pomyślnie kontynuować projekt.

Ocena projektu z udziałem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej z zewnątrz (zwykle
reprezentującej na przykład zewnętrzną agencję lub interesariusza) zwiększa wiarygodność
zewnętrznych widzów, takich jak zaangażowani partnerzy projektu i sponsorzy.

Zazwyczaj taka ewaluacja projektu opisuje zasoby, procesy i inne jednostki zaangażowane
w proces oceny. Jest to szczególnie ważne, jeśli ewaluacja jest przeprowadzana w celu
zapewnienia rozliczalności, zrozumienia wiedzy, która ma być przekazana lub raportu o
środkach finansowych zainwestowanych w realizację projektu. Dlatego w przypadku
większych projektów lub działań zaleca się stosowanie zewnętrznego monitoringu i
ewaluacji, ponieważ ich rezultaty są obiektywne i niezależne.

Tytuł działania Zidentyfikuj osoby nadzorujące i oceniające

Cel zajęć Identyfikacja głównych podmiotów zaangażowanych w monitorowanie i
ocenę

Cele kształcenia Wiedzieć, jak zidentyfikować lokalną młodzież, interesariuszy, osoby
zewnętrzne jako osoby nadzorujące i oceniające w projekcie

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie, interesariusze, eksperci wewnętrzni
lub zewnętrzni

Rodzaj aktywności Identyfikacja osób oceniających

Opis aktywności

1. Wyjaśnij, że w monitorowanie i ocenę projektów zwykle
zaangażowanych jest kilka kluczowych aktorów:
Młodzi ludzie;
Pracownicy rówieśniczy;
Eksperci wewnętrzni / zewnętrzni;
Partnerzy;
Społeczności;
itp.

2. Aby wybrać podejście do monitorowania i oceny, rozpocznij burzę
mózgów, na którą odpowiedzą uczestnicy:
W jaki sposób projekt będzie monitorowany i oceniany?
W jaki sposób zostaną zidentyfikowani główni aktorzy podczas
monitorowania i oceny?
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Praktyczny przykład: Przetestuj wdrożenie środowiska uczenia się
młodzieży przez młodzież w roli ewaluatorów
- Młodzi ludzie jako ewaluatorzy będą monitorować swoje nastawienie
do środowiska uczenia się, jakie mieli podczas projektu oraz jak
zmieniają się postawy w miarę postępów w realizacji projektu;
- W czasie trwania projektu zewnętrzni eksperci jako przełożeni mogą
oceniać zmiany w zaufaniu i więzi społecznej uczestników projektu;
- W trakcie trwania projektu eksperci wewnętrzni jako ewaluatorzy mogą
ocenić zgodność działań z zaplanowanymi w projekcie;
-Podczas projektu partnerzy jako opiekunowie mogą ocenić przyszłość i
trwałość projektu, obserwując ulepszenia w środowisku uczenia się;
- itp.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Komputer, tektura

4.2.2. Jaki rodzaj ewaluacji mogą skutecznie przeprowadzić ewaluatorzy?

Ewaluacja to wyjątkowy i złożony proces, który zachodzi w określonym czasie i w określony
sposób, często z udziałem ekspertów. Ocena może być przeprowadzana przez zasoby
zewnętrzne lub wewnętrzne i są różne rodzaje oceny. Ich zastosowanie uzależnione jest od
skali, budżetu, konstrukcji projektu i innych czynników.

Tytuł działania Jaki rodzaj ewaluacji może być najbardziej odpowiedni dla
konkretnego projektu lub działania?

Cel zajęć Identyfikacja głównych typów ewaluacji

Cele kształcenia Zna rodzaje ocen, które można dostosować do ocenianego projektu oraz
cel oceny;

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie, interesariusze, eksperci wewnętrzni
lub zewnętrzni

Rodzaj aktywności Identyfikacja rodzajów ewaluacji

Opis aktywności

1. Przejrzyj sytuację:
Zanim będziesz w stanie zmierzyć skuteczność swojego projektu, musisz
określić, czy projekt jest prowadzony zgodnie z zamierzeniami i czy
dociera do zamierzonej grupy odbiorców.

2. Wyjaśnij, że w projekcie są zwykle 4 rodzaje ewaluacji:
● Ewaluacja procesu służy do „pomiaru działań projektu, jakości

i do kogo dociera”;
● Ocena wpływu służy do pomiaru natychmiastowego efektu

projektu i jest dostosowana do celów projektu. Na przykład
jednym z celów projektu jest zapewnienie młodym ludziom
bezpiecznej przestrzeni i środowiska do nauki, bez obawy przed
osądem, nieporozumieniem, nękaniem lub wykorzystywaniem.
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Ocena wpływu pozwoli ocenić stosunek młodych ludzi do
środowiska uczenia się i to, jak je postrzegali. Może również
oceniać zmiany w poczuciu własnej wartości, zaufaniu i więzi
społecznej uczestników;

● Ocena wyników dotyczy długoterminowych efektów projektu i
jest na ogół stosowana do pomiaru celu projektu. Ocena
wyników projektu może na przykład ocenić poprawę:
samopoczucia psychicznego i fizycznego, edukacji i pracy oraz
zachowań szukających wsparcia;

● Po zakończeniu projektu cenne może być również
przeprowadzenie ewaluacji podsumowująca. Uwzględnia cały
cykl projektowy i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących
trwałości i przyszłości projektu.

3. Określić, które z 4 rodzajów ewaluacji można dostosować do
ewaluowanego projektu i do celu oceny

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Komputer, tektura

4.3. Dlaczego młodzi ludzie powinni angażować się w monitorowanie wyników swoich
działań?  

Teoria podkreśla znaczenie „uczenia się przez działanie” jako efektywnego podejścia, stąd
monitorowanie postępów w planowanych działaniach jest ważnym elementem ścieżki uczenia
się. Angażując młodych ludzi, społeczności mogą wykonywać lepszą pracę, tworząc usługi,
możliwości i wsparcie, których młodzi ludzie potrzebują, aby rozwijać się w zdrowy sposób.
Monitorowanie i ewaluacja pomoże młodym ludziom regularnie oceniać różne ryzyka
związane z projektem (takie jak zasady i zasady pracy zespołowej), oceniać słabe punkty,
uczyć się na podstawie potencjalnych niepowodzeń, znajdować rozwiązania i opracowywać
kolejne kroki w celu usunięcia niedociągnięć. Jeśli chodzi o monitorowanie wyników
młodych ludzi, podobnie jak w przypadku oceny projektów, należy ocenić nie tylko wynik,
ale także procesy, za pomocą których został on osiągnięty.

Monitorowanie oparte na wynikach to ciągły proces gromadzenia i analizowania
informacji. Można ją również nazwać `` oceną wyników '' i jest jedną z najczęściej
stosowanych form ewaluacji, dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie nauczyli się jej w
odpowiedni sposób, aby mogli regularnie porównywać swoje postępy z oczekiwanymi
rezultatami, gdy zaangażują się w projekt.

Innymi słowy, monitorowanie zachęca młodych ludzi do dostosowywania ich postawy i
działań opartych na wnioskach w celu uzyskania lepszych wyników. W idealnym przypadku
podczas definiowania wizji, priorytetów i działań należy rozważyć, kiedy i jak monitorować
postęp oraz zasady i procedury monitorowania. Innymi słowy, monitorowanie uczy młodych
ludzi zmiany podejścia i zachowania w oparciu o wyniki w celu osiągnięcia lepszych
wyników.
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Jakie elementy monitorowania wyników należy wziąć pod uwagę?

● Mechanizmy i zasady gromadzenia danych na temat wyników oraz tego, jak i czy
przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów;

● Podstawowe dane opisujące problem lub sytuację przed interwencją;
● Zdefiniowano wskaźniki wyników;
● Ramy czasowe planowanych działań;
● Raportowanie systemowe zawierające więcej jakościowych i ilościowych informacji

na temat postępów w osiąganiu wyników;
● Zaangażowanie i informacje zwrotne interesariuszy (uczestników, partnerów

strategicznych, wykonawców) na temat wpływu wywieranego przez działania;
● Przechwytuje informacje o sukcesie lub porażce strategii partnerstwa w osiąganiu

pożądanych wyników.17

17 Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, A Handbook for Development Practitioners, Ten steps to results based
monitoring and evaluation system//
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?se
quence=1
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Tytuł działania Monitorowanie wyników działań młodzieżowych przez młodzież

Cel zajęć

• Wskazanie wyników i porównanie ich z planowanymi;
• Zbieranie informacji na temat sukcesu uczestnictwa młodzieży lub
niepowodzenia strategii zaangażowania w osiąganiu zamierzonych
rezultatów;
• Systematyczne składanie sprawozdań z postępów w oparciu o
informacje jakościowe i ilościowe.

Cele kształcenia

Monitorowanie wyników działań młodzieżowych jest doskonałą
motywacją dla młodych ludzi do ciągłego uczenia się i rozwoju oraz
pomaga zrozumieć, jakie kroki naprawcze należy podjąć, jeśli podczas
zajęć coś pójdzie nie tak.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności Samoocena wyników działań młodzieżowych w projekcie

Opis aktywności

Przejrzyj sytuację:
Jakie rezultaty chciałeś zobaczyć ze swojej aktywności?
Czy działania są wykonywane zgodnie z planem?
Jakie rezultaty osiągnięto?

Po przeanalizowaniu sytuacji oceń wyniki:
Jaki jest obecny wpływ osiągniętych wyników?
Jakie dostosowania wpłyną na oczekiwane rezultaty?

Zbierz informacje na temat wyników: codziennie znajduj przykłady
dobrych i słabych wyników. Małe zwycięstwa pozwolą dostrzec i
zidentyfikować samorozwój w trakcie projektu, a drobne awarie pozwolą
na analizę błędów, aby wskazać, jakie ulepszenia przeglądu wyników są
potrzebne.

Miejsce wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne materiały Komputer, tektura, kartka samoprzylepna

4.4. Jakie są dostępne narzędzia do angażowania młodych ludzi w ewaluację i metody
gromadzenia informacji w celu oceny wyników?

Narzędzie oceny: narzędzie (formularz, test, rubryka, aplikacja itp.), Które jest
wykorzystywane do zbierania danych dla każdego wyniku, które są przekazywane
ewaluatorom (młodzieży) w celu oceny, czy projekt osiągnął określony rezultat (y) .

Metoda oceny: opis, w jaki sposób i kiedy narzędzie oceny zostanie użyte do oceny wyniku.
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Angażowanie młodych ludzi jako partnerów ewaluacyjnych nie tylko generuje użyteczną
wiedzę dla społeczności i osób, ale także oferuje możliwości projektowania i realizacji
projektów obejmujących kwestie, które mają wpływ na ich życie. Nie oznacza to, że ocena
jest zawsze droga, zlecana na zewnątrz lub przeprowadzana przez eksperta. Można to również
zrobić za pomocą zasobów wewnętrznych. Do oceny wyników najwłaściwszym podejściem
jest wykorzystanie narzędzi oceny ilościowej poprzez zastosowanie metod gromadzenia
informacji. Do oceny abstrakcyjnych wyników, takich jak postawy, spostrzeżenia itp., Zaleca
się użycie narzędzi oceny jakościowej. Chociaż zmierzenie tych abstrakcyjnych wyników
może wydawać się trudne, istnieje wiele różnych metod, które zapewniają tego typu ocenę.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

4.4.1. Narzędzia oceny ilościowej wykorzystujące metody zbierania informacji:

● Ankiety / kwestionariusze

Ankiety / kwestionariusze pomagają zebrać ilościowe, a czasem jakościowe informacje na
temat określonych pytań od dużej liczby respondentów lub od określonych grup lub osób.
Narzędzie to zazwyczaj pozwala „złapać” sygnał grupy osób przed rozpoczęciem projektu, a
następnie ponownie po jego zakończeniu. Ankiety / kwestionariusze mogą oceniać prawie
wszystko, od świadomości przed i po treści po zachowania, zainteresowania, osiągnięcia,
poczucie własnej wartości. Ankiety / kwestionariusze można przeprowadzać na wiele różnych
sposobów: online, pisemnie lub w drodze wywiadu między osobami. Ankiety online mają tę
wielką zaletę, że są łatwe do dostarczenia i analizy, ale użytkownicy mogą udostępniać
ograniczone dane. Ankiety / kwestionariusze na papierze to świetny sposób na rozpoczęcie
opcji, która umożliwia uczestnikom pojawienie się, usiąść, zajęcie więcej czasu.

● Recenzje dokumentów projektowych:
Przeglądanie dokumentów organizacyjnych projektu może pomóc w identyfikacji zagrożeń,
źródeł zagrożeń i luk w zabezpieczeniach. Mogą również być przydatne w zrozumieniu
bieżących krytycznych procesów / funkcji projektu w celu odpowiedniego ustalenia
priorytetów w dalszej części procesu.

● Ilościowa analiza danych:
Statystyki opisowe są używane wraz z danymi ilościowymi w celu wyjaśnienia liczb i
trendów znalezionych przy użyciu wartości procentowych, częstotliwości, zakresów i
średnich. Dane ilościowe należy uzyskać i ostrożnie umieścić w odpowiednim folderze,
arkuszu kalkulacyjnym lub oprogramowaniu do analizy danych. Analiza danych ilościowych
ma zwykle miejsce po zebraniu wszystkich danych. To zbieranie i interpretacja informacji nie
musi być złożonym procesem, ale powinno zapewniać dokładną interpretację danych. Na tym
etapie starasz się wyciągnąć pewne wnioski na temat wpływu projektu i określić wiedzę,
którą można podzielić się z młodzieżą uczestniczącą w projekcie i innymi osobami.

● Listy kontrolne:
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Jest to ilościowe narzędzie oceny, które określa konkretne kryteria, które mogą być
wykorzystywane przez nauczycieli, osoby pracujące z młodzieżą i młodzież do pomiaru
rozwoju umiejętności lub postępu projektu. W tym celu zwykle stosuje się metodę oferującą
format tak / nie dla młodych ludzi, którzy wykazują określone kryteria. Na przykład listy
kontrolne identyfikują umiejętności, postawy w procesie samooceny i zapewniają możliwości
samorozwoju. Ponadto lista kontrolna identyfikuje strategie i zachowania w ocenie projektu i
zapewnia możliwości jego dalszej systematycznej organizacji.

Tytuł
działania Metody zbierania informacji do oceny projektów

Cel zajęć Dowiedz się, jak różne metody zbierania informacji mogą pomóc w ocenie
wyników projektu;

Cele
kształcenia

Wie więcej o metodach gromadzenia informacji, które służą regularnej,
okresowej i aktywnej koordynacji i ocenie planów i działań projektu.

Docelowi
odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj
aktywności Spotkanie / okrągły stół

Opis
aktywności

Przed zebraniem danych należy rozważyć najlepsze metody zbierania danych
(listy kontrolne, kwestionariusze, ankiety) oraz dobrze zdefiniowane źródła, aby
dokonać właściwej oceny. Znajdź najlepsze metody gromadzenia danych przed
zebraniem danych.

Po dokonaniu oceny sytuacji zbierz podstawowe (nowe dane zebrane specjalnie
na potrzeby tej oceny) i drugorzędne (które zostały już zebrane przez inne osoby
iz innych powodów, takich jak dane znalezione w pracach badawczych z zakresu
edukacji obywatelskiej) dla postępu projektu.

Po zebraniu danych podsumuj i przeanalizuj dane; wyciągać wnioski, ilekroć
wybrane metody zbierania informacji były najbardziej odpowiednie, a planowane
mierzalne wartości zostały właściwie zmierzone.

Miejsce
wydarzenia
 

Sala szkoleniowa

 Potrzebne
materiały
 

Komputer by zaprezentować projekt w Power Point: informacje, metody/ulotki z
informacjami o projekcie
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4.4.2. Narzędzia oceny jakościowej z wykorzystaniem metod zbierania informacji

● Obserwacja

Jest to sposób zbierania danych poprzez obserwację. Ta metoda pomaga określić zmianę
zainteresowania podczas obserwowanej czynności. Możesz się wiele nauczyć, obserwując
młodość. Jedną z opcji jest monitorowanie grupy przed i po zajęciach. Pamiętaj jednak, że
sam akt obserwacji może zmienić zachowania. Ludzie są zwykle bardziej skrępowani, gdy
wiedzą, że są pod obserwacją. Ilość czasu spędzonego na pracy indywidualnej można
porównać za pomocą timera. Podczas słuchania dialogu warto nagrać słowa użyte do
wyjaśnienia i opisania czynności. Język ciała jest kolejnym przedmiotem obserwacji.
Wszystkie te obserwacje są punktami danych, które pomogą ocenić wyniki.

● Wywiady indywidualne
Prowadzone przez przeszkolonego i zorientowanego na cel facylitatora, wywiady

indywidualne często zapewniają głębsze zrozumienie sytuacji i bardziej uczciwy opis niż inne
metody. Wiedza z wywiadów indywidualnych może dostarczyć cennych informacji
zwrotnych do dalszych badań i pomóc zidentyfikować inne problemy. Weźmy na przykład
pod uwagę projekt mający na celu szkolenie bezrobotnych młodych ludzi do pracy.
Zaplanowane działania, takie jak warsztaty dla młodzieży, pomagają rozwijać umiejętności
komunikacyjne, wzmacniać umiejętności przywódcze i zapewniają porady dotyczące kariery
zawodowej, ale najlepiej ocenić to, przeprowadzając rozmowę indywidualną, aby określić
wpływ na każdą zaangażowaną młodą osobę. Projekt zbiera dane od młodych ludzi
zaangażowanych w warsztaty, w tym o tym, kiedy pomogło to w znalezieniu pracy, jednak
aspekty emocjonalne i satysfakcja z warsztatów mogą pozostać poza zakresem. W związku z
tym celem wywiadów może być raczej zebranie postaw i satysfakcji, a nie danych
statystycznych, ilekroć dana osoba dostała lub nie znalazła pracy. Jednym ze sposobów, aby
się tego dowiedzieć, jest przeprowadzenie szeregu wywiadów indywidualnych, które
pomagają dogłębnie zbadać poszczególne osoby.

● Grupa dyskusyjna
Grupa dyskusyjna zwykle składa się z 3-5 osób, ale może liczyć do 10 osób. Razem

reprezentują młodzież oraz moderatora, który prowadzi dyskusję. Pozwala to na dogłębne
badanie problemów. Grupy dyskusyjne pozwalają również na interakcję między członkami
grupy, co często stymuluje dalszą dyskusję i odkrywa nieprzewidziane problemy i
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spostrzeżenia. Na przykład w projekcie lub działaniu mającym na celu poprawę ocen,
budowanie poczucia własnej wartości i zwiększenie uczestnictwa młodzieży, uczestnicy
szkoleń nie są świadomi tego, jak ich doświadczenia edukacyjne zmieniły ich postawy i
umiejętności. Jak mogą się tego dowiedzieć?

Odpowiedzi na pytania otwarte mogą pomóc w znalezieniu, porównaniu i poprawie
osiągnięć młodych ludzi w nauce, zanim zaczną się one odbywać i po ich zakończeniu.

Tytuł działania Ocena abstrakcyjnych / niematerialnych wyników projektu (postawy,
postrzeganie).

Cel zajęć
Zdefiniuj abstrakcyjne wyniki projektu do oceny

Cele kształcenia Dowiedz się, jakie są abstrakcyjne wyniki projektu;
Dowiedz się, jak można je ocenić;
Dowiedz się, jak zdefiniować najbardziej odpowiednie metody
gromadzenia informacji w celu uzyskania abstrakcyjnych / niematerialnych
wyników.

Docelowi odbiorcy Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie / społeczności lub społeczeństwie
odnieśli korzyści z projektu (jeśli dotyczy).

Rodzaj
aktywności

Zorganizowana informacja zwrotna / grupa dyskusyjna / okrągły stół /
dyskusja
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Opis aktywności 1. Zdefiniuj różne metody, które mają być używane:
Zorganizowana informacja zwrotna
Grupa fokusowa
Okrągły stół /
Dyskusja (w tym dyskusja w formie H)
Wybierz jedną metodę lub kombinację metod.

2.Wybierz jedną z metod. Na przykład dyskusja przy okrągłym stole. Aby
to zrobić, zastosuj jedną z metod zbierania informacji, na przykład
„H-form”. Jest to ustrukturyzowane podejście, w którym tylko jedna strona
pozwala grupie na wspólną pracę. Ta metoda zbierania informacji może
być wykorzystana przez małą grupę (4-8 osób) do oceny głównie
abstrakcyjnych wyników, takich jak postawy, zrozumienie znaczenia
działań, sugestie ulepszeń. Jeśli masz dużą liczbę uczestników, podziel ją
na dwie lub więcej grup (patrz diagram B).

3. Zbierz informacje o ocenionych abstrakcyjnych wynikach, omów je i
wypisz pomysły grupy na temat tego, jak ulepszyć przyszłe działania.

Miejsce
wydarzenia Sala szkoleniowa

Potrzebne
materiały

Ocena sukcesu projektu to połączona tylna strona, karteczki w różnych
kolorach, długopisy, flipchart, biała tablica, krótka ankieta (pudełko przy
wyjściu z witryny)

4.5. Jak wycenić mocne i słabe strony projektu?

Ocena szeregu działań, począwszy od ustalenia wskaźników, opracowania modelu,
określenia mierzalnych wyników, zidentyfikowania kluczowych interesariuszy i ich
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zainteresowań, wyboru metodologii oceny, zebrania informacji, analizy danych i
rozpowszechniania wyników w celu dalszego uczenia się.

Kolejnym kluczem do oceny jest uznanie mocnych i słabych stron projektu, m.in. analiza
kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego. Celem tego systemu jest zabezpieczenie trzech
kluczowych celów, którymi są: znaczenie, wykonalność i zrównoważony rozwój.
Uwzględnienie analizy ryzyka i analizy założeń podczas procesu oceny jest również ważne
dla oceny trwałości projektu. Kolejną zaletą ewaluacji projektu jest związek przyczynowo
skutkowy między celami, rezultatami, rezultatami natychmiastowymi, oddziaływaniami i
działaniami, wskaźnikami, sposobami weryfikacji, założeniami.

Poniższa lista zawiera przegląd praktycznej perspektywy, w jaki sposób można
przeprowadzić ocenę mocnych i słabych stron projektu:

Tytuł działania Jak wycenić mocne i słabe strony projektu?

Cel zajęć Dokonaj analizy SWOT, aby ocenić mocne i słabe strony projektu

Cele kształcenia

Dowiedz się, jak analiza SWOT jako narzędzie oceny może pomóc
przeanalizować mocne i słabe strony projektu;

Dowiedz się, na czym można budować i co najlepiej wykorzystać, aby
posunąć projekt do przodu.

Docelowi odbiorcy Młodzież biorąca udział w projekcie

Rodzaj aktywności
Wykorzystanie szablonu analizy SWOT jako narzędzia oceny

Opis aktywności

1. Przeanalizuj sytuację i oceń słabe punkty projektu, biorąc pod uwagę
dostępność i wykorzystanie zasobów wewnętrznych, takie jak
zarządzanie problemami personelu projektu i podział obowiązków itp .;
2. Przeanalizuj sytuację i oceń powodzenie projektu, biorąc pod uwagę
dostępność i wykorzystanie zasobów wewnętrznych, takich jak zalety
technologiczne, powiązanie działań projektu z rzeczywistością itp .;
3. Przeanalizuj sytuację i oceń ryzyko związane z projektem, biorąc pod
uwagę okoliczności zewnętrzne, które mają wpływ na rozwój projektu,
takie jak motywacja zaangażowania młodzieży niskiego ryzyka itp.
4. Przeanalizuj sytuację i oceń możliwości projektu, biorąc pod uwagę
okoliczności zewnętrzne, takie jak współpraca z lokalnymi organizacjami
i wsparcie ze strony gminy itp .;

5. Korzystając z pracy każdej z grup, na koniec zebrania zebranych
danych i przywrócenia zebranych danych oraz wykonania analizy
SWOT.
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Miejsce wydarzenia Sala konferencyjna, dyskusje w grupach

Potrzebne materiały Komputer, tektura, kartka samoprzylepna, flipchart

4.6. Jak wykorzystać monitorowanie i ocenę do ulepszania przyszłych inicjatyw?

Monitoring i ewaluacja projektów mogą być krokiem transformacyjnym, aby zapewnić
najwyższą jakość pracy zespołu nie tylko w bieżących, ale także przyszłych projektach.

Bez skupienia się na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, ocena traci swoją wartość.
Skutecznie wykorzystane, ustalenia wpłyną na potencjalne projekty w przyszłości i wcześniej
określą obszary poprawy.

4.6.1. Ciesz się pozytywami i dziel się swoimi osiągnięciami z innymi

Jeśli wyniki oceny i ewaluacji są pozytywne, świętuj! Rozpoznaj osiągnięcia zespołu,
podziel się sukcesami projektu i zilustruj, jak projekt zmienia życie młodych ludzi. Może to
być notatka społecznościowa, paczka cukierków, posiłek firmowy lub nagroda za pracę.
Świętuj, nawet jeśli wynik nie jest tak niezwykły, jak powinien! Atmosfera uroczystości sama
w sobie stanowi solidną podstawę do ulepszeń. Integruje innych wokół siebie i wzmacnia
poczucie spójności, a tym samym zobowiązanie do osiągania celów projektu. Rozpoznawanie
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i docenianie pozytywnych opinii nie oznacza tylko, że ludzie czują się dobrze. To motywacja
do dalszego rozwoju! Oni też by się zainspirowali wymiana sukcesów z odbiorcami, co może
przełożyć się na lepsze efekty..

4.6.2. Wykorzystaj wyniki w procesach planowania przyszłych projektów

Solidne dowody są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji w przyszłości.
Wykorzystaj wyniki istniejących projektów, aby zmaksymalizować potencjalne postępy w
przyszłych działaniach. Czy istnieje możliwość wypracowania nowych sposobów pracy, które
pomogą osiągnąć zamierzone przyszłe wyniki? A może zamierzone wyniki mogą mieć lepszy
wpływ w przyszłości?
Wykorzystaj wyniki oceny w planowaniu projektów, aby usprawnić planowanie przyszłych
projektów:

● Nadaj priorytet działaniom, które skutecznie promują rozwój młodzieży;
● Zidentyfikuj niepotrzebne działania, które nie przynoszą ani nie zmieniają pożądanych

rezultatów;
● Zrozum, jaki stopień interwencji jest wymagany, aby uzyskać lepsze wyniki;
● Oceń kontekst. Dowiedz się, jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na wyniki projektu

młodych ludzi;
● Spróbuj zaktualizować. Zaplanuj, które elementy projektu będą kontynuowane i

rozwijane w innych obszarach lub w innych projektach;

Właściwa analiza wyników i kontekstu pozwoli Ci opracować nowe, bardziej efektywne
strategie i ustalić odpowiednie priorytety dla lepszej realizacji projektów w przyszłości.

4.7. Ocena zagrożonej młodzieży zaangażowanej w działania w ramach projektu i co
powinna wziąć pod uwagę osoba pracująca z młodzieżą, angażując w projekt młodych
ludzi z grupy ryzyka?

Zawsze trudniej jest zaangażować w projekt młodych ludzi szczególnie wrażliwych,
ponieważ potrzebne są dodatkowe wysiłki, aby zaangażować tę grupę docelową. Dlatego
szczególnie ważne jest, aby zidentyfikować i ocenić kompetencje i wsparcie osób pracujących
z młodzieżą i innych zainteresowanych stron (np. Gminny wydział społeczny). Mogą one
dodatkowo inspirować i wspierać młodych ludzi zaangażowanych w projekt, ale dotychczas
byli bierni. Mogą również pomóc w ocenie i monitorowaniu, kiedy i jakie działania
projektowe przynoszą pożądaną zmianę dla uczestniczącej młodzieży i na jakim etapie młodzi
ludzie są w pełni zaangażowani w projekt.

4.7.1. Co powinien wziąć pod uwagę osoba pracująca z młodzieżą, angażując do
projektu młodych ludzi z grupy ryzyka?

Udzielając wsparcia młodym ludziom z grupy ryzyka zaangażowanym w projekt, osoba
pracująca z młodzieżą powinna uwzględnić następujące czynniki:
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• W celu zorganizowania zaangażowania młodzieży zagrożonej w projekt jako procesu
uczenia się, należy dołożyć starań, aby zaangażować ją na wszystkich etapach realizacji
projektu: planowaniu, wdrażaniu i ocenie;
• Wybrane działania projektowe muszą być dla nich przyjazne (realizowane w bezpiecznym i
niezawodnym środowisku i warunkach, zgodnie z ich możliwościami, potrzebami,
zainteresowaniami i życzeniami itp.);
• Udział młodzieży z grupy ryzyka projektu zaktualizuje proces uczenia się jako istotną cechę
codziennego życia, odnosząc działania projektowe do potrzeb edukacyjnych młodzieży.
• Pokaż możliwości i pozwól im dokonywać własnych wyborów;
• Należy okresowo przypominać, że małe kroki są równie ważne, jak długoterminowe cele w
osiąganiu celów, dlatego należy racjonalnie określać oczekiwania;
• Oceń zdobyte doświadczenie i wyciągnij wnioski na jego temat18.

4.7.2. Metody oceny rezultatów osiągniętych przez zagrożoną młodzież oraz użyteczność
zaangażowania w projekt.

Refleksja i przegląd wyników młodzieży zagrożonej to jeden z najważniejszych procesów
przewidzianych w projekcie, za pomocą którego młodzież z grup ryzyka ocenia wiedzę
zdobytą w projekcie. Osoby pracujące z młodzieżą muszą pamiętać, że każde działanie w
ramach projektu przyniosło rezultaty w pracy z młodzieżą z grup ryzyka, nawet jeśli nie
zakończyło się sukcesem zgodnie z wcześniejszym planem, ale doszło do omówienia
zdobytego doświadczenia i uznania wyników procesu uczenia się. Rozwój zagrożonej
młodzieży w kontekście uczenia się jest szczególnie trudny do zmierzenia, jeśli działania
projektowe są wykorzystywane jako środek osobistego rozwoju i zmiany. Istnieje szansa, że
zagrożeni młodzi ludzie nie rozumieją swoich postępów w procesie uczenia się i nie są ich w
ten sposób świadomi.

W rezultacie najczęściej potrzebują wskazówek osoby pracującej z młodzieżą, aby
zidentyfikować i ocenić rozwój osobisty i postępy w trakcie realizacji projektu. Najczęściej
stosowanymi metodami osiągnięcia tego są:

● Informacja zwrotna
Metoda negocjacji, w której odzwierciedlane są osiągnięcia i wyzwania dla określonego
celu19. Jest to proces, w którym zagrożona młodzież może dowiedzieć się, co jest robione
zgodnie z wyznaczonymi celami, a co należy poprawić. Informacje zwrotne są ważne podczas
interakcji z młodzieżą z grup ryzyka, ponieważ pomagają rozwijać i doskonalić umiejętności i
zdolności wymagane do rozwoju osobistego.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy przekazywaniu informacji zwrotnej:

19 Mistry L. (2018) Giving and receiving feedback. Pieejams:
https://www.youthemployment.org.uk/young-prof-article/giving-receiving-feedback/

18https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/publiceta-digitala-rokasgramata-darbam-ar-riska-grupas-b
erniem-un-jauniesiem/LPR_rokasgramata_10102019-1-2.pdf
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• Informacja zwrotna powinna dotyczyć działań młodego człowieka, stanu danego zdarzenia.
Nie może być o jego osobowości, o jego cechach;
• Często staraj się przekazywać informacje zwrotne tak szybko, jak to możliwe, o ile jest to
żywe w umyśle młodej osoby po okolicznościach, działaniu lub sprawie;
• Proces informacji zwrotnej odbywa się w bezpośredniej atmosferze i w otoczeniu, w którym
zaangażowane są odpowiednie strony;
• W procesie informacji zwrotnej należy używać stwierdzeń „ja”, na przykład stwierdzenie
„Jestem zaskoczony, że jestem teraz świadomy sytuacji” jest dużo bardziej pozytywne niż
stwierdzenie „Jestem zszokowany sytuacją, którą stworzyłeś”. Pozwala skupić się na
konkretnym działaniu i znaleźć rozwiązania, jeśli chodzi o sytuację, a nie emocje;
• W ramach informacji zwrotnej ważne jest, aby porozmawiać i uzgodnić rozwiązania tak
ukierunkowane, jak to tylko możliwe. Dlatego w jednej rozmowie, koncentrując się nie
więcej niż na dwóch rzeczach, sytuacjach lub wydarzeniach, którymi należy się zająć.

Informacje zwrotne sprawiają, że zatrzymujesz się, myślisz i uczysz się, jak robić różne
rzeczy i procesy. Młoda osoba zagrożona otrzymaniem informacji zwrotnej:
• Być przygotowanym emocjonalnie na postrzeganie procesu informacji zwrotnej jako
procesu uczenia się. Młoda osoba spogląda wstecz na to, co wydarzyło się na etapie
otrzymywania informacji zwrotnej;
• Należy zapewnić wystarczający czas. Ważne jest również, aby zapewniała go osoba, której
przyjemnie się słucha;
• Ucz się z doświadczenia. W procesie otrzymywania informacji zwrotnej konieczne jest
zadawanie pytań w procesie uzyskiwania informacji zwrotnej o tym, jak sytuację można
zmienić, poprawić i czego można się z niej nauczyć.

● Samoocena

Nie jest to proces biurokratyczny ani mechaniczny. Jest to raczej refleksyjna metoda,
podczas której uczestnicy projektu - na przykład zagrożona młodzież - mogą ocenić działania
i swój w nich udział. To pozwala im wiedzieć, jak sobie radzą i określić najlepszy sposób na
zwiększenie własnego zaangażowania w odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:
• Jakie zmiany doświadczyłem podczas projektu?
To pytanie powinno pomóc młodym ludziom określić ich obecną pozycję w porównaniu z
początkiem projektu. Oceniaj i mierz ich rozwój i przeszłe doświadczenia, a także rozważ
obszary wymagające poprawy.
• Jaki jest mój obecny status?
Rozważając tę kwestię, młoda osoba musi zdefiniować dowody wzrostu lub przypadki
niepowodzeń, których doświadczył już podczas projektu. Odpowiedź na to pytanie daje
również możliwość odkrycia nowych umiejętności lub wiedzy, które nie zostały
zidentyfikowane, zanim projekt był częścią projektu.
• Co jeszcze mogę osiągnąć?
To pytanie powinno pomóc w realizacji nowych celów, opartych na wynikach refleksji nad
samooceną.
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Ponadto samoocena odgrywa kluczową rolę w ciągłym doskonaleniu. Dzięki pozytywnej
samoocenie wiara w siebie sprzyja nowym ambicjom i dalszemu zaangażowaniu, a cykl się
powtarza.

Samoocena pomaga również w śledzeniu celów uczenia się iw razie potrzeby
dostosowaniu się do różnych ścieżek. Zdolność zrozumienia wartości poczucia własnej
wartości i podejmowania takich działań jest umiejętnością współzawodnictwa, którą można
wykorzystać, aby stać się aktywnym obywatelem młodym człowiekiem i utorować drogę do
przyszłych karier.

Podsumowując, samoocena pozwala każdemu kontynuować naukę i wyznaczyć cele
rozwoju kompetencji w oparciu o zdobywanie wiedzy w ramach projektu. Połączenie obu
metod, a mianowicie informacji zwrotnej i samooceny, zapewnia wszechstronny wkład w
osiągnięcia i wyzwania, odzwierciedla aktualny stan i zapewnia odpowiedni wkład do
przyszłego rozwoju.

Samoocena Informacja zwrotna

Na jakiej
podstawie?

Zbierz dowody osiągniętych
wyników

Posłuchaj o osiągniętych wynikach

Czemu? Przeanalizuj obecną sytuację z
osiągniętymi wynikami i
zdecyduj o usprawnieniach

Zrozum aktualną sytuację z
osiągniętymi wynikami,
przeanalizuj ich przyczyny i
konsekwencje

Co? Napisz działania
usprawniające

Reaguj i określaj działania
usprawniające

W jaki sposób? Określ nacisk na priorytetowe
ulepszenia

Uzgodnij i zaprojektuj priorytetowe
ulepszenia

Wynik? Monitoruj swoje działania i
oceń wpływ zaktualizowanego
wyniku

Działaj i oceń wpływ
zaktualizowanego wyniku
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