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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EWALUACYJNEGO ZA ROK 2014

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazuję Państwu podsumowanie
prac Zarządu w 2014 roku.
Liczymy, że dzięki Państwa dużemu zaangażowaniu
w
wydarzenia
zaplanowane
podczas
Międzynarodowego Roku Ewaluacji, uda nam się
wypromować kulturę ewaluacyjną w Polsce i podnieść
standardy
ewaluacji
w naszym środowisku.
Wszelkie pomysły, sugestie oraz krytyczne uwagi są
nam niezbędne do coraz lepszego funkcjonowania!
Zachęcam do zgłaszania ich na adres pte@pte.org.pl.
Z pozdrowieniami,
Weronika Felcis
Prezes Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego
Weronika.Felcis@pte.org.pl
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15 LAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EWALUACYJNEGO
CO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY?
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POWIĘKSZAMY SIĘ
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ZARZĄD PTE 2014-2016

Podczas Walnego Zebrania członków
PTE
w dniu 14 czerwca 2014 r. wybrano
nowy skład Zarządu Towarzystwa oraz
Komisji Rewizyjnej.
W skład Zarządu Głównego weszli:


Weronika Felcis – Prezes Zarządu
Głównego



Monika Bartosiewicz-Niziołek –
Wiceprezes Zarządu Głównego



Jerzy Radziwiłł – Wiceprezes
Zarządu Głównego



Agnieszka Rudolf – Skarbnik



Krzysztof Siewiera – Sekretarz



Beata Ciężka – Członek Zarządu
Głównego



Krzysztof Piróg – Członek Zarządu
Głównego



Marcin Zarzecki – Członek Zarządu
Głównego

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej
weszli:


Jarosław Chojecki – Przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej



Jacek Pokorski – Członek Głównej
Komisji Rewizyjnej



Seweryn Krupnik – Członek Głównej
Komisji Rewizyjnej



Maciej Szałaj – Członek Głównej
Komisji Rewizyjnej



Barbara Przybylska – Członek
Głównej Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie, w tym roku zaszły dwie
zmiany w składzie Zarządu.
Z uwagi na konieczną ze względów
osobistych
rezygnację
Jerzego
Radziwiłła
z funkcji członka Zarządu i wiceprezesa,
na to stanowisko został powołany
Marcin Zarzecki.
Następna zmiana zaszła, gdy Krzysztof
Siewiera, ze względu na swoje inne
obowiązki, musiał ustąpić z funkcji
sekretarza,
a
następnie
członka
Zarządu. Wówczas na stanowisko
sekretarza, w drodze otwartego dla
wszystkich członków PTE konkursu,
został powołany na to stanowisko Jakub
Wróblewski.
Sylwetki członków Zarządu w nowym
składzie
dostępne są na stronie
internetowej PTE.
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NOWI CZŁONKOWIE PTE
W okresie sprawozdawczym do grona
członków PTE dołączyło 16 osób:


Jan Frankowski



Jakub Wróblewski



Barbara Porębska-Maciołek



Tomasz Wysocki



Paweł Przyłęcki



Monika Woźniak



Mateusz Zych



Mira Kasprzyk



Karol Tatko



Marcin Caputa



Tomasz Waleczko



Sławomir Kozieł



Izabella Kust



Joanna Michalak-Dawidziuk



Irina Piróg-Nabokowa



Natalia Bartosz

Niniejszym PTE posiada obecnie 165
członków.

Pytania do:
Jakub Wróblewski
pte@pte.org.pl
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ZMIENIAMY SIĘ
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ANALIZA PR PTE (PROMUJ NGO)

„

Jesienią studenci UJ, pod nadzorem eksperta Promuj NGO dr Ewy Krupnik,
przygotowali dla nas analizę PR. Głównym celem było opracowanie długoterminowego
planu kampanii PR, która ma pomóc w stworzeniu wizerunku PTE oraz wesprzeć
promocję podejmowanych działań. Raport zawiera analizę stanu obecnego, wykaz
dotychczasowych osiągnięć, opis proponowanych działań oraz narzędzi służących ich
realizacji wraz z ramami czasowymi, a także wskaźnikami oceny. Wskazane w raporcie
działania zostały opracowane w oparciu o misję i cele PTE. Dzięki temu wdrożenie
opracowanego planu pozwoli zbudować spójny wizerunek organizacji.

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne posiada znaczący potencjał w osobach członków czy
też współpracy z innymi organizacjami/instytucjami. Potencjał ten powinien być w
większym stopniu wykorzystywany przez Towarzystwo do działań, które by umożliwiły
PTE stanie się liderem promowania i wspierania ewaluacji na rynku. Tworząc tę analizę,
nie posiadaliśmy wystarczających danych/opinii członków co do kilku kwestii (np. plan
działań, roczny harmonogram wydarzeń itd.). Dlatego, poniżej zamieszczam propozycje,
o które warto w przyszłości wzbogacić strategię komunikacji PTE:


opracowanie kluczowych przesłań i hasła przewodniego, którym na bieżąco PTE
posługiwałoby się w komunikacji zewnętrznej. W tym celu warto przeprowadzić w
PTE dyskusję/burzę mózgów/warsztat.



PTE powinno zadbać o zmianę wyglądu strony www (układ, przekaz – informacja),
komunikację w mediach społecznościowych (dopracowanie narzędzi CI/ identyfikacji
wizualnej/ dzięki, któremu PTE wzmocni i odświeży swój wizerunek na rynku).



Wsparcie komunikacji wewnętrznej poprzez odpowiednie działania i narzędzia,
których propozycję przedstawiono w raporcie.



Opracowanie działań nastawionych na współpracę z innymi organizacjami, jak i
dążenie do ugruntowania pozycji lidera.



Wprowadzenie do swoich działań stałych wydarzeń w ciągu roku, tj. konferencja,
seminarium, Gala Ewaulacji itp.



Opracowanie harmonogramu działań wraz z przypisanymi rolami poszczególnym
członkom.

Pytania do:
Weronika Felcis
Weronika Felcis@pte.org
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ZMIANY WIZERUNKOWE W PTE
W 2015 r. rozpoczęto działania mające na celu opracowanie
spójnej identyfikacji wizualnej oraz strategii komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej
Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego.
Dotyczy to zarówno rozpoczęcia comiesięcznego newslettera
do członków PTE (do którego powrócimy wraz z
uruchomieniem nowej strony internetowej PTE), jak i
komunikacji w mediach społecznościowych, przede
wszystkim na Facebooku.
Obecnie zakończono prace nad odświeżeniem logotypu
(zakończone demokratycznym głosowaniem wśród członków
PTE). Trwają prace m.in. nad przygotowaniem jednolitych
graficznie dokumentów organizacji, takich jak np.: wzoru
prezentacji, podziękowań i dyplomów. W przygotowaniu jest
folder sponsoringowy dot. zarówno Kongresu, jak i Katalogu.
Kolejnym planowanym krokiem jest stworzenie nowej strony
internetowej
odpowiadającej
dzisiejszym
standardom
technologicznym i estetycznym. Projekt strony powinien
powstać do Walnego Zjazdu.
Wszystkie te działania mają stanowić fundament promocji
Towarzystwa i rozwoju współpracy z innymi środowiskami, w
tym z otoczeniem biznesowym, co pozwoli w przyszłości
popularyzować członkostwo instytucjonalne, będące jednym
z mechanizmów promowania wysokich standardów
ewaluacyjnych.
Z pewnością podejmowane obecnie działania nie spełniają
jeszcze wszelkich oczekiwań członków i instytucji
zainteresowanych naszą działalnością, ale podejmowane
przez Zarząd wysiłki wskazują na zrozumienie wagi i roli
komunikacji i promocji towarzystwa branżowego, jakim
jesteśmy.
A
podejmowane
działania
mają
być
systematyzowane, utrwalane i upowszechniane.
Pytania do:
Jakub Wróblewski
pte@pte.org.pl
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WSPÓŁPRACUJEMY
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XI KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO
TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO
I SPOTKANIE EUROPEJSKIEJ SIECI
TOWARZYSTW EWALUACYJNYCH 2014

Wielu
członków
PTE
było
uczestnikami
XI
Konferencji
Ewaluacyjnej EES w Dublinie, która
odbyła się w dniach 1-3 października
2014 roku.
Materiały z tego
wydarzenia można znaleźć pod
linkiem:
http://www.ees2014.eu/

30 września w godzinach 14-18
odbyło się też kolejne spotkanie
Europejskiej
Sieci
Towarzystw
Ewaluacyjnych.
Na
spotkaniu
reprezentował nas Seweryn Krupnik.
Informacje ze spotkania można
znaleźć pod linkiem:
http://www.europeanevaluation.org/si
tes/default/files/nese/NESE%20Meeti
ng%20minutes%202014%20Dublin,
%20Ireland.pdf

Pytania do:
Seweryn Krupnik
Seweryn.Krupnik@uj.edu.pl
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SPOTKANIE EUROPEJSKIEJ SIECI
TOWARZYSTW EWALUACYJNYCH NESE
10.06.2015, PRAGA

10 czerwca br. w Pradze na Uniwersytecie Karola odbyło się
spotkanie
przedstawicieli
europejskich
towarzystw
ewaluacyjnych. Spotkanie zgromadziło ponad 20 osób
reprezentujących organizacje z całej Europy. Polskie
Towarzystwo Ewaluacyjne reprezentował sekretarz PTE
Jakub Wróblewski.
W trakcie spotkania omówiono działania jakie podejmują
krajowe towarzystwa w związku z faktem obchodzenia Roku
Ewaluacji, a także dyskutowano nad najpilniejszymi
kwestiami stanowiącymi wyzwania dla europejskich
środowisk ewaluacyjnych.
Dyskutowano nad ideą wprowadzenia europejskich nagród
ewaluacyjnych, a także omawiano sposoby dbania o
wysokie standardy i realizację projektów ewaluacyjnej
zgodnie z normami etycznymi.
Warto odnotować, że Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne jako
jedno z niewielu europejskich organizacji może pochwalić
się szczegółowo opisanymi standardami, które są
opublikowane na stronie Towarzystwa także w wersji
anglojęzycznej.
Przedstawiciele European Evaluation Society poprosili także
o za-chęcenie działaczy krajowych organizacji o
angażowanie się w pra- ce EES.

Pomysłem wartym odnotowania, a dotyczącym planów
samego PTE, jest idea utworzenia ponadnarodowego
naukowego pisma ewaluacyjnego, które miałoby stanowić
rozwinięcie idei Polish Evaluation Review dla krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.
Pytania do:
Jakub Wróblewski
pte@pte.org.pl
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KONSULTACJE WYTYCZNYCH
W ZAKRESIE EWALUACJI POLITYKI
SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) przekazano nam w
marcu br. projekt Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na
lata 2014-2020, z prośbą o ich zaopiniowanie.
Ww. dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag został także
zamieszczony
na
stronie
internetowej
www.mir.gov.pl
Fundusze Europejskie  Wytyczne MIiR  Wytyczne 2014-2020
Dokument przekazany do opinii stanowi opis poszczególnych instytucji
odpowiedzialnych za ewaluację polityki spójności oraz ogólnych zasad
realizacji ww. procesu.
Po uspójnieniu uwag od poszczególnych członków, Polskie Towarzystwo
Ewaluacyjne nadesłało 103 uwagi merytoryczne i 118 uwag redakcyjnych.
Ministerstwo nie odniosło się jeszcze do żadnych uwag.

 103 uwagi merytoryczne
 118 uwag redakcyjnych
Pytania do:
Weronika Felcis
Weronika.felcis@pte.org.pl
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GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ PO WER
29 maja 2015 r. w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju odbyło się
pierwsze, inauguracyjne spotkanie
Grupy
Sterującej
Ewaluacją
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja Rozwój (GSE PO WER). W
spotkaniu
tym
uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich jednostek
ewaluacyjnych
z
Instytucji
Zarządzającej
oraz
Instytucji
Pośredniczących PO WER, a także
przedstawiciele ekspertów, partnerów
społecznych i obserwatorów, w tym
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w
osobie Pani Prezes.
W trakcie spotkania przedstawiono
podstawowe zasady oraz wyzwania dla
systemu ewaluacji PO WER. Omówiono
zasady funkcjonowania GSE, zakres
podejmowanych prac, a także ustalono
sposób współpracy jej członków oraz
zadania
i
obowiązki
przypisane
jednostkom
ewaluacyjnym.
Przedstawiciele
Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości
oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
przedstawili przedmiot i zakres badań
zaplanowanych w Planie Ewaluacji PO
WER, a eksperci z zakresu ewaluacji i
analiz podzielili się z uczestnikami
wynikami własnych prac naukowych i
badań m.in. dotyczących koncepcji
„brokerów wiedzy” oraz kondycji rynku
usług
konsultingowych
(w
tym
ewaluacyjnych) w 2014 r.

Kondycję rynku, na podstawie
własnych
badań,
opisał
Jan
Frankowski, nasz członek. A raport
z badań, dzięki życzliwości autora,
został do członków PTE przesłany
jeszcze wiosną br.
Analizy PC++ wzbudziły wiele
zainteresowania nie tylko w MIR.
Mamy nadzieję na ich kontynuację
w Katalogu PTE.

https://www.power.gov.pl/strony/wiadom
osci/pierwsze-inauguracyjne-spotkaniegrupy-sterujacej-ewaluacja-po-wer/
Pytania do:
Weronika Felcis
Weronika.felcis@pt.org.pl
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SZKOLIMY
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KUŹNIA EWALUACJI (PROJEKT FIO 2014)

Projekt „Kuźnia ewaluacji” prowadzony od sierpnia do grudnia 2014 r. został
skierowany do 13 organizacji pozarządowych, które dotychczas nie przeprowadzały
systematycznej ewaluacji swoich działań. NGO wyznaczyły po dwie osoby, które
wzięły udział w cyklu szkoleń wprowadzających, a następnie przeprowadziły
ewaluację w swojej organizacji pod opieką tutora. Nabycie przez beneficjentów
kompetencji w zakresie prowadzenia ewaluacji miało umożliwić ich organizacjom
rzetelne badanie efektów prowadzonych przez nie działań oraz potrzeb ich adresatów,
dzięki czemu NGO mogły nauczyć się gromadzić i wykorzystywać wiedzę służącą
doskonaleniu realizowanych projektów (m.in. ich lepszego dostosowania do potrzeb
odbiorców).
Twarde rezultaty projektu, obrazujące jego skalę, przedstawiają się następująco:
13 zrekrutowanych do projektu organizacji, tj. 26 osób (na liście głównej) i 4
organizacje na liście rezerwowej, tj. 8 osób;
24 osoby uczestniczyły w szkoleniu, z tego 20 osób ukończyło szkolenie i otrzymało
certyfikat ukończenia szkolenia;


przeprowadzono 48 godzin szkolenia w 3 modułach;



przeprowadzono łącznie 292 godzin tutoringu w 13 organizacjach, czyli średnio
22,5 godz. dla każdej organizacji;



powstało 11 raportów ewaluacyjnych przygotowanych przez organizacje w ramach
tutoringu;



przeprowadzono 21 godz. superwizji dla tutorów.

Organizacje uczestniczące w projekcie zyskały współpracowników dysponujących
praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie ewaluacji partycypacyjnej, którzy
następnie będą mogli samodzielnie prowadzić kolejne badania ewaluacyjne,
umożliwiające im wykazywanie uzyskanych efektów, doskonalenie prowadzonych
działań/projektów oraz włączanie w ten proces społeczności lokalnych/regionalnych.

Pytania do:
Agnieszka Skowrońska
agnieskowronska@wp.pl
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KUŹNIA EWALUACJI II

Drugie szkolenie było realizowane
w cyklu szkoleniowym pn. „Kuźnia
ewaluacji” i miało formułę otwartą.
Zostało ono przeprowadzone przez
zespół
trenerów
w
składzie:
Wioletta
Kozak,
Monika
Bartosiewicz-Niziołek,
Jacek
Pokorski, Maciej Szałaj, Krzysztof
Piróg w okresie od 11.04 do 10.05.
2015 r. w ramach 3-ch modułów
tematycznych (po 20 h każdy),
poświęconych przedstawionych w
tabeli obok zagadnieniom.
W szkoleniu wzięło udział 20 osób
reprezentujących
następujące
instytucje:
Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych,
Urząd
Marszałkowski
we
Wrocławiu,
Urząd Marszałkowski w Opolu,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Zaścianek Mazowsza”,
Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, KGHM Cuprum Centrum
Badawczo-Rozwojowe. Szkolenie
zostało wysoko ocenione przez
uczestników.

Pytania do:
Monika Bartosiewicz-Niziołek
szkolenia@pte.org.pl

Moduł I (1112.04.2015)
ABC ewaluacji
planowanie i
projektowanie
ewaluacji
wskaźniki w
monitoringu i
ewaluacji

metody i techniki
jakościowe w
ewaluacji
konstruowanie
narzędzi
jakościowych
realizacja badań
jakościowych

Moduł II (2526.04.2015)
metody i techniki
ilościowe w ewaluacji elementy doboru
próby
projektowanie
ewaluacja a
narzędzi do badań
evidence-based
ilościowych
policy
(kwestionariusz
ankiety/wywiadu)
Moduł III (0910.05.2015)
podstawy statystyki
metody analizy
danych ilościowych

raport
ewaluacyjny i
kryteria jego
oceny

analiza danych
jakościowych

wykorzystanie
wyników ewaluacji
warunki udanej
ewaluacji

16
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KUŹNIA EWALUACJI (PROJEKT FIO 2015)

1 czerwca 2015 rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Kuźnia
ewaluacji”. Jego cele są podobne do celów poprzednich edycji
„Kuźni ewaluacji”, z tym, że chcemy zwiększyć zasięg szkoleń.
Dlatego przewidzieliśmy stworzenie platformy e-learningowej
i będziemy prowadzić kursy e-learningowe skierowane do
przedstawicieli organizacji, wyrównujące poziom ich wiedzy w
zakresie ewaluacji. Poza tym uczestnicy kursu e-learningowego
będą mogli skorzystać z seminariów, na których będą mieli
możliwość praktycznego przećwiczenia wybranych aspektów
procesu ewaluacji. Dla 10 najbardziej zmotywowanych
organizacji
przewidziano
tutoring
prowadzony
przez
doświadczonych ewaluatorów.
Obecnie szukamy wśród członków PTE osób zainteresowanych
budowaniem platformy e-learningowej.

Pytania do:
Agnieszka Skowrońska
agnieskowronska@wp.pl
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SZKOLENIA PTE
1. EWALUACJA PROJEKTÓW
DOFINANSOWANYCH I REALIZOWANYCH Z
FUNDUSZY UE
W okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.
zostały przeprowadzone dwa szkolenia.
Pierwsze z nich, pn. „Ewaluacja projektów
dofinansowanych i realizowanych z funduszy UE”
odbyło się w listopadzie i grudniu 2014 r. i zostało
zrealizowane na zlecenie firmy konsultingowej
Forecast Consulting z Łodzi. Zajęcia w ramach
szkolenia przeprowadziły Wioletta Kozak i Monika
Bartosiewicz-Niziołek.
W 20 godz. szkoleniu uczestniczyło 9 osób. Usługa
szkoleniowa, poza standardowymi zadaniami,
takimi jak opracowanie materiałów szkoleniowych
(prezentacji multimedialnych oraz materiałów
ćwiczeniowych/
warsztatowych)
i
przeprowadzenie zajęć, obejmowała dodatkowo:


opracowanie,
wydruk
i
przekazanie
uczestnikom szkolenia narzędzi służących do
przygotowania koncepcji ewaluacji,



opracowanie,
wydruk
i
udostępnienie
uczestnikom szkolenia skryptów dotyczących
zagadnień związanych z prowadzeniem
ewaluacji (poszerzających zakres tematyczny
szkolenia),



opracowanie i przeprowadzenie testu wiedzy
(pre- oraz post-testu),



opracowanie materiałów weryfikujących wiedzę
uczestników szkolenia oraz przeprowadzenie
egzaminu w tym zakresie,



przeprowadzenie badania satysfakcji ze
szkolenia po każdym ze zrealizowanych
modułów szkoleniowych (przy pomocy ankiet
ewaluacyjnych),



organizację szkolenia (zapewnienie ośrodka
szkoleniowego oraz wyżywienia),



prowadzenie przez trenerów dziennika zajęć.

Moduł I
(26.11.2014)
ABC ewaluacji
(definicje, cele i
rodzaje ewaluacji,
kryteria i pytanie
ewaluacyjne)
Planowanie i
projektowanie
ewaluacji (etapy
procesu ewaluacji)
Moduł II
(02.12.2014)
Metody badan
ewaluacyjnych
(jakościowe oraz
ilościowe)
Dobór próby

Moduł III
(11.12.2014)
Wprowadzenie do
analizy danych
jakościowych oraz
ilościowych
Proces
wnioskowania

Logika projektu wskaźniki i ich
definiowanie
Specyfika ewaluacji
projektów
innowacyjnych oraz
infrastrukturalnych

Konstruowanie
narzędzi
badawczych
o charakterze
ilościowym
i jakościowym
Analizy
ekonomiczne

Raport ewaluacyjny
Warunki udanej
ewaluacji i
najczęściej
popełniane błędy w
ewaluacji

Szkolenie to zostało bardzo wysoko ocenione
przez jego uczestników.
Pytania do:
Monika Bartosiewicz-Niziołek
szkolenia@pte.org.pl
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SEMINARIUM EDUKACYJNE
NA TEMAT METOD KONTRFAKTYCZNYCH

Tytuł szkolenia: Ustalanie i
rozumienie efektów programów
publicznych.
Ewaluacja
efektów
oparta na teorii.

interwencji

Cel szkolenia: Celem szkolenia
będzie
przekazanie
jego
uczestnikom kompleksowej wiedzy
na temat tzw. metod i technik
kontrfaktycznych, stosowanych w
ewaluacjach
interwencji
publicznych. Zagadnienia związane
ze
stosowaniem
podejścia
kontrfaktycznego,
ulokowane
zostanie w szerszym kontekście
realizacji badań ewaluacyjnych, w
których
ustalanie
wyrażanych
ilościowo efektów jest ważnym, lecz
nie jedynym zadaniem. Dlatego też
druga część szkolenia poświęcona
będzie
problematyce
badań
opartych na teorii.
Adresaci szkolenia: Członkowie
Polskiego
Towarzystwa
Ewaluacyjnego.
Data i miejsce: 31.05.2015,
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

Czas
10:00

Blok tematyczny
Otwarcie szkolenia

10:10

Wprowadzenie do problematyki
ewaluacji koncentrujących się na
pomiarze oddziaływania
programów publicznych (impact
evaluation).
„Złoty standard” w szacowaniu
efektów (netto) interwencji
publicznych.
Jeśli nie eksperyment, to co?
Omówienie wybranych metod i
technik badawczych bazujących
na podejściu kontrfaktycznym,
opartych na schemacie quasieksperymentalnym.
Przerwa
Badania oddziaływania oparte na
teorii (Theory based impact
evaluation), czyli dlaczego nasza
interwencja (nie-)działa?

10:30

11:00

12:30
13:00

14:00

Dyskusja i zakończenie

Prowadzący: Rafał Trzciński

Pytania można kierować do:
Rafał Trzciński <rtrzcinski@gmail.com>
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GRUPA ROBOCZA
DS. OFERTY SZKOLENIOWEJ PTE

Od maja br. przy PTE działa grupa robocza ds. szkoleń, której
zadaniem jest poszerzenie oferty szkoleniowej PTE. Do grupy
należy 11 osób, które na początku wypracowały zasady
współpracy w grupie oraz z PTE, a następnie zgłosiły 23 tematy
nowych szkoleń. Do końca czerwca grupa wypracuje tzw. fiszki
szkoleniowe, czyli ramowe programy wybranych szkoleń, a
następnie do września br. opracuje prezentacje multimedialne i
materiały ćwiczeniowe. W IV kwartale br. odbędzie się
rekrutacja uczestników i ew. pilotaż nowych szkoleń.

Pytania do:
Monika Bartosiewicz-Niziołek
szkolenia@pte.org.pl
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ORGANIZUJEMY KONFERENCJE
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OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA
I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego zorganizował konferencję
dot. monitorowania i ewaluacji polityk
publicznych i wykorzystania zdobytych
w
tej
dziedzinie
doświadczeń.
Konferencja odbyła się na opolskim
Ostrówku.
Jej celem była próba wskazania
najlepszych
dróg
prowadzenia
działalności analityczno-badawczej w
sferze
publicznej
oraz
oceny
efektywności realizowanych działań
w perspektywie programowania na lata
2014-2020.
Patronat honorowy nad konferencją
objęli: Minister Infrastruktury i Rozwoju,
Prezes
Głównego
Urzędu
Statystycznego oraz Prezes Polskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego.
Pani Prezes wygłosiła prezentację
nt.
Czynników
wpływających
na
użyteczność
rekomendacji
–
w
poszukiwaniu rozwiązań problemu.
Planowane jest
pokonferencyjnej.

wydanie

publikacji

Program był intensywny i, jak zawsze
w Opolu, na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym.
Jesteśmy
bardzo
usatysfakcjonowani
możliwością
patronowania temu przedsięwzięciu.

Koordynacja konferencji:
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 12, 45-082 Opole
tel. 77 54 16 610, drp@opolskie.pl
Informacja dla uczestników:
Pani Dorota Matuszewska, tel. 77 54 16 495,
d.matuszewska@opolskie.pl
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KONFERENCJA EWALUACJA W EDUKACJI
21-22.05.2015, WARSZAWA
W dniach 21- 22 maja Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
wraz
z
Polskim
Towarzystwem
Ewaluacyjnym
zorganizowało
konferencję
pn.
„Ewaluacja w edukacji”.
Wykład
inauguracyjny
dotyczący
wyzwań współczesnej ewaluacji wygłosił
prof. Leszek Korporowicz. Konferencja
gościła znakomitych gości z zagranicy,
w tym prof. Helen Simons z Brytyjskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz prof.
Wolodymira Yevtukha z Ukraińskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego. Wśród
gości z Polski swoje wystąpienia mieli
prof. Henryk Mizerek, prof. Grzegorz
Mazurkiewicz, prof. Bolesław Niemierko,
prof. Maria Groenwald, dr Grażyna
Szyling oraz dr Sylwia Jaskuła. Oprócz
sesji plenarnych podczas konferencji
odbyły się sesje warsztatowe. Tematyka
konferencji koncentrowała się wokół
ewaluacji edukacyjnej i jej użyteczności
dla podnoszenia jakości oświaty.
Ważnym wątkiem konferencji były też
kwestie ewaluacji prowadzonej w
szkołach i placówkach oświatowych w
ramach nadzoru pedagogicznego oraz
komplementarności
ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej w tym
systemie. Podczas konferencji wręczono
uroczyste podziękowania Polskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego dla prof.
Helen
Simons,
prof. Wolodymira
Yevtukha, prof. Henryka Mizerka, prof.
Bolesława Niemierki oraz pracownikom
MSCDN „za twórczy i inspirujący wkład
w rozwój i działalność Polskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego”.

Warto zajrzeć na:
https://prezi.com/mtdgvmobchar/ewaluacja-w-edukacji/
Pytania do:
Beata Ciężka
Beata.ciezka@pte.org.pl
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KONFERENCJA
WYKORZYSTANIE WIEDZY PRZEZ
ADMINISTRACJĘ - MECHANIZMY NADZORU
OBYWATELSKIEGO

Fot.: Adam Władysław Jankowski
Konferencja "Wykorzystanie wiedzy przez administrację - mechanizmy
nadzoru obywatelskiego" Fundacji IDEA Rozwoju odbyła się 10 czerwca br. w
Warszawie, w Sienna Training Center.

Weronika Felcis wygłosiła prezentację pod tytułem Czy ewaluacja może
zainspirować polskie NGO?, która jest już dostępna pod adresem:
https://prezi.com/ibkki9ol96lp/wykorzystanie-wiedzy-przez-administracjemechanizmy-nadzor/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Warto zajrzeć, gdyż prezentacja podsumowuje związki PTE z III sektorem.

Pytania do:
Weronika Felcis
Weronika.felcis@pte.org.pl
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PLANUJEMY
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I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI
20-21.10.2015, WARSZAWA, UKSW
Jest to szczególnie
wydarzenie PTE.

ważne,

nowe

Kongres ma być zjazdem członków
PTE, gdzie mogą swobodnie wymieniać
się
doświadczeniem,
nawiązywać
kontakty,
wspólnie
analizować
i
dyskutować
problemy
naszego
środowiska.
Ma to być przede wszystkim przestrzeń
spotkania, kreatywnej i wspólnej
refleksji,
a
nie
wszechobecnych
wykładów i prelekcji.
Chcemy przygotować wiele różnych
sesji - różnych w formie i treści, tak by
pokazać
bogactwo
jakim
jest
różnorodność doświadczeń członków
PTE.
Obecnie, dzięki ankiecie w Google
Forms, opracowujemy demokratycznie
program Kongresu.
Tworzony
jest
także
folder
sponsoringowy
dotyczący
łącznie
Kongresu i Katalogu PTE jako
przyszłych corocznych działań PTE,,
którego forma została profesjonalnie
przygotowana
przez
grafika
(chcielibyśmy, aby był to element stały,
rozsyłany corocznie do firm).
W tym roku ważniejsze jest, aby jak
najlepiej przygotować to wydarzenie na
gruncie polskim i wypracować pewne
ścieżki działań na kolejne lata niż
zapraszanie zagranicznych gości.
Wydarzenie będzie najprawdopodobniej
płatne dla uczestników, w zależności od
bycia
naszym
członkiem/bycia
studentem etc.
Pytania do:
Weronika Felcis
Weronika.felcis@pte.org.pl

Komentarze z jakimi spotykamy
się na co dzień w kontekście
konferencji
ewaluacyjnych
i
problemy, na jakie odpowiedzią
ma być Kongres Ewaluacji:

Czasu było zdecydowanie za
mało,
nie
zdążyliśmy
podyskutować z ludźmi z sali,
jedynie na początku padło parę
pytań, ale trzeba było je odłożyć
na potem, żeby eksperci mogli się
wypowiedzieć.
Jeden
wątek
musiałam pominąć, a i tak
skończyliśmy z opóźnieniem.
Na pewno trzeba przyjąć formułę
bardziej interaktywną – formuła
siedzenia i słuchania gadających
głów, powoli się wyczerpuje, a i
coraz rzadziej można coś nowego
usłyszeć ;)
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XI KONFERENCJA EWALUACYJNA
28-29.09.2015 KRAKÓW, HOLLIDAY INN

Trwają przygotowania XI Konferencji Ewaluacyjnej. W tym roku po raz
pierwszy Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne włącza się zarówno w
patronowanie temu wydarzeniu, jak i jego przygotowanie.
W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy równoległe panele trzech
organizujących instytucji. Panel MIR będzie dotyczył ewaluacji ex-post w
okresie 2007-2013 i wniosków na nowy okres programowania, panel PARP
dotyczyć będzie nowinek metodologicznych, a panel PTE dotyczyć będzie
profesjonalizacji zawodu ewaluatora.
Dzięki naszym wysiłkom udział w konferencji potwierdzili już:
 Jim Rugh – koordynator Światowych Wydarzeń Międzynarodowego Roku

Ewaluacji Evalpartners
(Jim Rugh i Prezes PTE poprowadzą prawdopodobnie warsztaty z real
evaluation w przeddzień konferencji)
 prof. Helen Simons
 Derek Poate (były prezes UKES)
 Maria Gutknecht-Gmeiner (European Peer Review Network)
 Małgorzata Toeplitz-Winiewska (prezes PTP)

Pytania:
Weronika Felcis
Weronika.felcis@pte.org.pl
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KATALOG PTE
Staramy się w tym roku (lub na
wiosnę przyszłego roku) wydać II
edycję Katalogu PTE.
Świetnym pretekstem do tego jest
Międzynarodowy Rok Ewaluacji
i 15-lecie PTE.
Chcemy, aby był on przyczynkiem
do członkostwa instytucjonalnego.
Chcemy, aby znalazły się w nim:
 analizy

polskiego
rynku
ewaluacji i badań dla sektora
publicznego,

 komentarze ekspertów i artykuły

członków honorowych,

 prezentacje oferty polskich firm

badawczych i ewaluacyjnych,
 trochę historii PTE od członków

założycieli,

 profile członków PTE.

Tworzony
jest
także
folder
sponsoringowy, dotyczący łącznie
Kongresu i Katalogu PTE jako
przyszłych corocznych działań PTE,
profesjonalnie przygotowany przez
grafika (chcielibyśmy, aby był to
element stały rozsyłany corocznie
do firm). Mamy nadzieję rozesłać
go w I połowie lipca do firm.
Uruchomiona została osobna
Grupa Robocza zajmująca się
katalogiem.

Pytania do:
Jakub Wróblewski
pte@pte.org.pl
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POLSKI PRZEGLĄD EWALUACYJNY/
POLISH EVALUATION REVIEW
Do tej pory nie zostało utworzone w
Polsce
żadne
czasopismo
poświęcone
problematyce
ewaluacji, które stanowiłoby pole do
refleksji nad procesem ewaluacji, a
zarazem pomost pomiędzy polskim
środowiskiem
ewaluatorów
i
społecznością międzynarodową.
W czasopiśmie będzie możliwe
zamieszczanie tekstów w dwóch
językach: polskim oraz angielskim.
Dzięki temu będzie mogło być ono
adresowane zarówno do autora
i
czytelnika
krajowego,
jak i zagranicznego.
Czasopismo ma być wydawane
początkowo 2 razy w roku –
docelowo 4 razy w roku. Tylko w
formie elektronicznej, na zasadzie
wolnego dostępu.
Główną część czasopisma będą
stanowić artykułu naukowe z
zakresu ewaluacji.
W czasopiśmie będzie także
miejsce na recenzje publikacji
naukowych
z zakresu ewaluacji.

Pytania do:
Redaktor naczelny: dr Krzysztof Piróg
Sekretarz redakcji: Jarosław Kinal

 Obecnie dyskutowane są

szczegóły uruchomienia
czasopisma. Powstaje projekt
okładki.

 Otrzymaliśmy również

propozycję zawiązania
współpracy w tym względzie z
czeskim i słowackim
towarzystwami ewaluacyjnymi
tak, by zasięg czasopisma, jak i
jego prestiż, były znacznie
wyższe. (nadmienić należy, że
czeskie czasopismo ewaluacyjne
wydawane jest z dużym
sukcesem już od kilku lat).
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DZIAŁANIA DO PODJĘCIA NA NOWY ROK:

 Strategię











rozwoju naszej organizacji będziemy
wypracowywać jako Zarząd na specjalnie poświęconym
temu warsztacie 16.06.2015, dlatego wnioski zostaną
zaprezentowane dopiero na Walnym Zjeździe.
Już teraz wiadomo jednak, że w dalszej perspektywie
czasowej chcemy powrócić do cyklicznych seminariów
metodologicznych (będziemy na bieżąco szukać
instytucji nas goszczących).
Rozpoznając rolę kontaktu osobistego w budowaniu
zintegrowanego środowiska branżowego, będziemy
także organizować cykliczne spotkania socjalne
członków PTE w Warszawie. Pomysł ten chcielibyśmy
przeszczepiać także do innych miast Polski.
Istotne dla naszych codziennych działań jest
uruchomienie prac Zarządu w narzędziowni typu
ASANA/Basecamp.
Na podstawie doświadczeń z kolejnego realizowanego
ze środków FIO projektu Kuźni Ewaluacji, chcielibyśmy
stworzyć plan ewaluacji naszych działań w PTE.
Kluczowym
wyzwaniem
dla
nowego
okresu
sprawozdawczego będzie wdrożenie członkostwa
instytucjonalnego
w PTE.

Komentarze do:
Zarząd PTE
pte@pte.org.pl

30

czerwiec 15

INNE SPRAWY W CIĄGU ROKU
WYSIŁKI PRZESZŁE


W 2014 r.
PTE w postaci
wydzielonej Grupy Roboczej podjęło
wysiłek
wnioskowania
o
organizację konferencji EES w
Krakowie w 2016 r. Niestety, na
niedługo przed konferencją w
Dublinie okazało się, że zarząd EES
wybrał na miejsce konferencji w
2016 roku Maastricht. Wynikało to w
dużej mierze z ich aplikowania rok
wcześniej o organizację konferencji i
wieloletnie przygotowanie oferty dla
EES. Nasze wysiłki nie poszły jednak
na marne, a wniosek został
doceniony i ma spore szanse wygrać
w konkursie na konferencję w 2018
roku.

____________________________


PTE miało organizować seminarium
nt.
profesjonalizacji
zawodu
ewaluatora w listopadzie 2014 r.
Niestety, seminarium nie odbyło się,
a debaty na ten temat zostaną
przeniesione na panele dyskusyjne
PTE
podczas
XI
Konferencji
Ewaluacyjnej.

____________________________


Zgłosiło się do nas Polskie
Stowarzyszenie
Ekspertów
i
Asesorów
Funduszy
UE
(
www.ekspertue.pl ) oraz Polska Izba
Firm
Szkoleniowych
(http://www.pifs.org.pl/).
Planujemy
wspólnie
podjęcie
inicjatywy zmierzającej do poprawy
jakości
wdrażania
projektów.
Spotkanie
rozpoczynające
współpracę odbyło się w środę
12.11,
natomiast
11-12.12.2014
odbyło się spotkanie 3 organizacji w
Białowieży.

____________________________

WYSIŁKI PRZYSZŁE
 Od I Kongresu PTE chcemy

rozpocząć przyznawanie nagrody
im. Justyny Ratajczak. Jej
kształt zostanie przedyskutowany
na Walnym Zjeździe w czerwcu
2015.

____________________________
 Po raz pierwszy profil naszego

Towarzystwa zaprezentujemy w
czasopiśmie „Zeitschrift für
Evaluation“. Numer czasopisma
ma się ukazać w październiku.
____________________________
 Zamierzamy zmienić i

uaktualnić Statut PTE.
Wszystkie zmiany będą musiały
być zaakceptowane przez Walny
Zjazd. Na przyszłe Walne
powinniśmy mieć już gotową
propozycję uaktualnionej wersji
Statutu PTE.

____________________________
 Oprócz kilkunastu posiedzeń

odbytych przez Zarząd w tym
roku przez Skype i w kontakcie
osobistym, postanowiliśmy
popracować więcej nad strategią
rozwoju naszej organizacji.
Dlatego16.06.2015 odbędą się w
Warszawie warsztaty strategiczne
dla Zarządu PTE, które
poprowadzi Sławomir
Prusakowski. Na najbliższy zjazd
postaramy się już podsumować
nasze wnioski, a z czasem spisać
je w oficjalny dokument.

____________________________
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Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Wszelkie komentarze do
sprawozdania merytorycznego
i finansowego prosimy przesyłać na
adres pte@pte.org.pl
Zarząd PTE
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WKŁAD WNIEŚLI:

Weronika Felcis
Zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, analizami
polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora
publicznego od 2006 roku. Jej zainteresowania w
ramach PTE koncentrują się na konsolidacji
środowiska i podnoszeniu standardów profesji
ewaluatora. Współpracuje z EES, a w PTE
odpowiada za wiele z podejmowanych inicjatyw.

Monika Bartosiewicz-Niziołek
Przystąpiła do PTE w 2007 r., od 2008 r. jest
członkiem zarządu (w latach 2010-2012 pełniła
funkcję sekretarza). Od kilku lat jest zaangażowana
w działalność edukacyjną PTE – koordynuje i
współprowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji
skierowane do różnych podmiotów (publicznych,
prywatnych oraz NGO).

Jakub Wróblewski
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego
(specjalność: badania społeczne i analiza danych).
Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi.
Posiada doświadczenie w badaniach realizowanych
dla władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, a także instytucji biznesowych.

Karolina Jakubowska (szablon sprawozdania)
Magister socjologii, absolwentka podyplomowego
Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej
Handlowej. Od 2005 roku uczestniczyła w wielu
projektach badawczych i ewaluacyjnych.

Beata Ciężka
Członek-założyciel, w latach 2004-2010 Prezes
Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 1995
roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny
ewaluator (freelance). Jest autorką programów
szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z
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