zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

RAPORT EWALUACYJNY ZADANIA PUBLICZNEGO
PODLASKIE W TERENIE 2021
Prowadzono ewaluację na trzech etapach realizacji zadania publicznego:
I. Ewaluacja przed (ex-ante):
Oferent - Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, zwany dalej FCIS
zwrócił się z zapytaniem o przedstawienie planowanych kanałów komunikacji.
FCIS sprawdził, czy informacja o planowanych działaniach będzie przekazywana
z

wykorzystaniem

wszystkich

możliwych

kanałów

dostosowanych

do

potencjalnych odbiorców zadania publicznego.
II. Ewaluacja w trakcie (on-going):
Koordynator systematycznie prowadził postępowanie ewaluacyjne w kwestii:
skuteczności, działań i trwałości przyjętych rozwiązań.
Ewaluacja dała odpowiedzi na kluczowe pytania w procesie:
- czy wykonano wszystkie czynności w harmonogramie zadania publicznego?
- czy poniesiono nakłady i osiągnięto pożądane rezultaty?
- jakie osiągnięto rezultaty zamierzone a jakie niezamierzone - dodatkowe?
- czy dobrano optymalne działania z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID19?
- czy uwzględniono wszystkich odbiorców i kanały komunikacji z nimi?
III. Ewaluacja po (ex post):
Materiał w postaci raportu ewaluacji zostanie umieszczony na profilu Facebook
Fundacja FCIS oraz na stronie internetowej fundacji pod adresem:
www.fundacjafcis.pl.
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Informacja o przebiegu działań i osiągniętych rezultatach:

Termin realizacji działań: 1.08.2021 - 31.12.2021 r.

Przebieg działań:
Działanie nr 1 Organizacja i promocja:
Działanie

polegało

na

koordynacji

merytorycznej

oraz

przygotowaniu

organizacyjnym debat w poszczególnych 5 gminach objętych programem.
W poszczególnych miejscowościach został nawiązany kontakt z koordynatorami
młodzieżowymi oraz przedstawicielami lokalnej społeczności. Przygotowane
zostały scenariusze wywiadu. Zostały wyznaczone szczegółowe terminy spotkań
w porozumieniu z przedstawicielami lokalnych społeczności. Z uwagi na pandemię
COVID-19 niektóre terminy nagrań zostały zmienione.

Przygotowany został

pakiet materiałów graficznych, tj. infografiki, zaproszenia, materiały informacyjne,
dyplomy pamiątkowe. Materiały promocyjne na temat zadania publicznego.
Został zaprezentowany w Internecie, m.in. na kanałach social-media oraz
przekazany szkołom i samorządom.

Działanie nr 2 Cykl filmów "Podlaskie w terenie":
Działanie polegało na przeprowadzeniu cyklu 5 wyjazdów - spotkań i rozmów pt.
"Podlaskie w terenie" i zarejestrowaniu ich w postaci nagrań (relacji) filmowych.
Spotkania odbywały się wg. wcześniej przygotowanych scenariuszy. Każde
spotkanie było prowadzone przez koordynatora młodzieżowego, który wcielił się
w rolę prowadzącego wywiad. Na tej podstawie opracowany został materiał
filmowy, który był cyklicznie publikowany na kanałach Fundacji FCIS w mediach
społecznościowych oraz został przekazany szkołom i samorządom gminnym.
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Działanie nr 3 Podsumowanie i rozliczenie zadania
Działanie polegało na:
- weryfikacji prowadzonego monitoringu,
- opracowaniu materiału fotograficznego i opinii od uczestników projektu,
-przygotowaniu raportu z ewaluacji podjętych działań i bazy gmin objętych
programem,
- opracowaniu materiału informacyjnego do części merytorycznej sprawozdania
z realizacji zadania publicznego.

Osiągnięto następujące rezultaty:
Produkty:
1. Program wsparcia młodzieży w zdobywaniu wiedzy z zakresu historii
lokalnej i wielokulturowości regionu,
2. 5 filmów z cyklu Podlaskie w Terenie,
3. raport ewaluacji z realizacji zadania publicznego pn. Podlaskie w terenie,
4. baza gmin "Podlaskie w terenie".
Efekty:
1. rozpropagowanie informacji na temat lokalnej historii i dziedzictwa
kulturowego w regionie, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży
z terenu województwa podlaskiego,
2. pobudzenie świadomości wśród młodzieży i lokalnej społeczności na temat
bogactwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego województwa
podlaskiego
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Rezultaty są dostępne na stronach internetowych:
www.facebook/fundacjafcis
www.fundacjafcis.pl

Opracowano:
18.12.2021 r.
dr Eliza Szadkowska

KONTAKT:
Koordynator – Przemysław Wnorowski
Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok
www.fundacjafcis.pl, e-mail: fundacja.fcis@gmail.com
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