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PROGRAMU 

PROFILAKTYCZNEGO

Webinarium jest realizowane w ramach projektu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących 

profilaktykę uzależnień współfinansowanego z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



Zakładam, że

Ewaluacja jest integralną częścią zadania, 
które zamierza zrealizowad Wnioskodawca

W związku z tym, będzie miała raczej 
charakter ewaluacji wewnętrznej, 
prowadzonej przez zespół realizatorów, a nie 
ewaluacji zewnętrznej zlecanej komuś 
innemu 



Pożądane informacje w opisie ewaluacji

0. Wyniki poprzednich doświadczeo/ ewaluacji 
1. Rodzaj ewaluacji
2. Pytania ewaluacyjne
3. Kryteria ewaluacji
4. Sposoby zbierania informacji i charakterystyka 
„narzędzi” lub dokumentacji 
5. Sposoby analizowania informacji



Wyniki poprzednich doświadczeo/ewaluacji

Jeśli zadanie jest 
kontynuacją działao 

Należy napisad krótko 
jakie były wyniki
ewaluacji poprzedniej 
edycji programu oraz 
jak je wykorzystano, 
żeby zaplanowad i 
poprawid aktualny 
wniosek

Jeśli zadanie jest 
nowym pomysłem

Należy napisad krótko, 
co wiadomo na 
podstawie doświadczeo 
innych ludzi/ ośrodków 
na temat wykonalności
i skuteczności 
planowanych działao



Wyniki poprzednich doświadczeo/ewaluacji

Jeśli zadanie jest 
kontynuacją działao 

• Wyniki własnej 
ewaluacji    
formatywnej

Jeśli zadanie jest 
nowym pomysłem

• Wyniki ewaluacji 
podobnych 
programów/ działao



Rodzaj ewaluacji

Ewaluacja procesu

Sprawdza, czy udało się 
zrealizowad zakładany 
program działao i 
dokumentuje, co  
wydarzyło się w procesie 
realizacji programu

Ewaluacja wyników

Sprawdza, czy osiągnięto 
założone cele programu.

Dlatego ewaluacja wyników 
wymaga sformułowania 
konkretnych i 
mierzalnych celów, tak, 
żeby można było je 
zweryfikowad



Pytania ewaluacyjne

Ewaluacja to intencjonalne zbieranie i 
wykorzystywanie informacji w celu odpowiedzi 
na pytanie/a dotyczące programu

Pytanie ewaluacyjne to określenie obszaru 
naszych zainteresowao, naszej ciekawości 
dotyczącej programu, wiedzy jaką chcemy o nim 
uzyskad. Nie jest tożsame z pytaniem w ankiecie 
wykorzystywanej do ewaluacji. 



Pytania ewaluacyjne

• Pytanie dot. przebiegu 
realizacji programu

np. 

czy uczestnicy 
przyjmowani byli do 
programu zgodnie z 
ustalonymi kryteriami?

• Pytanie dot. 
skuteczności

np. 

ilu uczestników 
programu zmniejszyło 
częstośd używania 
substancji 
psychoaktywnych po 
zakooczeniu zajęd?



Kryteria ewaluacji

Jest to wyobrażenie  

stanu pożądanego po zakończeniu 
programu, 

czyli to, po czym poznajemy, że 
odnotowaliśmy sukces lub porażkę



Kryteria ewaluacji

Tzw. miękkie kryteria

• Frekwencja 

• Satysfakcja uczestników

• Dobre informacje zwrotne 
o programie

• Liczba działao 
(konsultacji, akcji w 
terenie, rozmów, porad, 
interwencji itd.)

• Doniesienia medialne o 
programie

Tzw. twardsze kryteria

Pożądane zmiany u 
uczestników w: 

• Postawach

• Intencjach

• Przekonaniach

• Umiejętnościach

• Relacjach 

• Stanie zdrowia

• Zachowaniach 



Sposoby zbierania informacji

Należy określić, w jaki sposób będą zbierane 
informacje służące ewaluacji 

• Dokumentacja programu (należy podać jakie 
dokumenty będą służyły ewaluacji)

• Ankieta dla uczestników (należy podać przykłady 
pytań lub załączyć ankietę)

• Wywiady grupowe z uczestnikami / 
realizatorami (należy podać przykłady pytań lub 
scenariusz wywiadu)

• Obserwacja (należy załączyć arkusz obserwacji) 

• Inne, np. wytwory uczestników programu 



Sposoby analizowania informacji

• Analiza ilościowa 

Może mied zastosowanie 
w analizie niektórych 
danych ankietowych i 
dokumentów  

• Analiza jakościowa 

Ma zwykle zastosowanie 
w analizie treści 
wywiadów grupowych, 
obserwacji i wytworów  
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