Członkowie zwykli:
Fundacja BGK
Fundacja BGŻ BNP Paribas

Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania naprawdę mają sens? szkolenie o tym, dlaczego warto i jak prowadzić ewaluację w fundacji
korporacyjnej.

Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Kronenberga przy Citi
Handlowy
Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Orange
Fundacja POLSAT

Termin: 5 kwietnia 2017 r. w godz. 9.30 - 17.00
Miejsce: Studio N16, Noakowskiego 16, Warszawa.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych.
Uczestnicy dowiedzą się:

Fundacja Przyjaciółka
Fundacja TVN „nie jesteś sam”
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej
Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży
Stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce

Członkowie wspierający:
Fundacja Banku Ochrony
Środowiska
DOZ Fundacja dbam o zdrowie
Fundacja dla Polski
Fundacja Dorastaj z Nami
Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości
Fundacja EY
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja PwC
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Stowarzyszenie Fundusz
Lokalny Masywu Śnieżnika
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz
Lokalny

Co daje organizacji dobrze prowadzona ewaluacja?
Kiedy warto ją prowadzić, co w niej uwzględnić, a co jest zbędne?
Jak tworzyć dobre i proste narzędzia ewaluacyjne?
Jak dobrze wykorzystać dane, które zbieramy w organizacji?
Jak prowadzić ewaluację własnymi zasobami i gdzie leżą tego granice?
Do czego i jak można wykorzystywać wyniki ewaluacji?
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności prowadzenia ewaluacji w
organizacji i wykorzystywania jej wyników. W czasie szkolenia wspólnie
zastanowimy się, jak identyfikować potrzeby ewaluacyjne w organizacji i
prowadzić ją przy ograniczonych zasobach. Obalimy także mity dotyczącego
tego, że ewaluacja oznacza bezsensowne zbieranie danych i wymaga dużo
czasu.
Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi z elementami wykładu.
Uczestnicy otrzymają komplet praktycznych materiałów szkoleniowych,
które pozwolą na sprawne opracowanie systemu ewaluacji w organizacji.
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do osób, które mają niewielkie doświadczenie w
prowadzeniu ewaluacji lub nie mają takich doświadczeń, a chciałyby zdobyć
wiedzę na ten temat.
Do kogo nie jest skierowane szkolenie?
Szkolenie nie jest skierowane do osób, które mają już ugruntowaną wiedzę
na temat prowadzenia ewaluacji - studiowały socjologię, prowadziły badania
ewaluacyjne czy też zamawiały ewaluację w swojej organizacji i potrafią
wykorzystywać jej wyniki.
Koszt: 490 zł/osoba.

Planowany przebieg szkolenia:

Moduł 1: Po co organizacji ewaluacja?
Celem modułu jest:
 wprowadzenie najważniejszych pojęć związanych z ewaluacją (ewaluacja, kryteria
ewaluacji, rezultaty/efekty działań),
 zwiększenie świadomości na temat miejsca ewaluacji w kontekście działań i
programów organizacji.
Moduł 2: Potrzeby ewaluacyjne organizacji
Celem modułu jest:
 identyfikacja pytań, które organizacja powinna sobie postawić, żeby mieć pewność,
że jej działania realizują zamierzone cele,
 identyfikacja źródeł odpowiedzi na te pytania,
 zwiększenie wiedzy na temat planowania strategii ewaluacji w organizacji.
Moduł 3: Narzędzia ewaluacyjne
Celem modułu jest:
 zwiększenie wiedzy na temat metod, jakimi możemy prowadzić ewaluację,
 przegląd internetowych platform umożliwiających proste tworzenie ankiet,
 zwiększenie umiejętności tworzenia narzędzi ewaluacyjnych (praca nad konkretnymi
narzędziami),
 poznanie zalet i ograniczeń różnych metod.
Moduł 4: Opracowanie i wykorzystanie wyników ewaluacji
Celem modułu jest:
 zwiększenie umiejętności opracowywania wyników ewaluacji i wyciągania
wniosków,
 identyfikacja sposobów wykorzystywania wyników ewaluacji.

Trenerka
Magdalena Kocejko- ekspertka ds. ewaluacji projektów społecznych, doktorantka w
Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej, absolwentka
psychologii i socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, członkini Polskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 15 lat związana ze środowiskiem organizacji
pozarządowych. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji
projektów i programów. Autorka kilkudziesięciu raportów ewaluacyjnych. Opracowała
samodzielnie ponad 200 narzędzi badawczych (ilościowych i jakościowych).
Współpracowniczka wielu organizacji i instytucji m.in. Federacji MAZOWIA, Polskiego
Forum Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji
Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN i wielu innych.

