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1. Wstęp 
 

Projekt „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018”1 ma na celu wzmocnienie roli 
edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne 
województwa. Celem projektu jest także zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi 
podmiotami sfery kultury i edukacji, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz 
osobami, w tym samorządami działającymi na polu edukacji kulturowej. W trzecim roku działania 
opolskiego projektu możemy mówić także o rozwoju tej sieci współpracy oraz jej profesjonalizacji.  

Rezultatem zadań wspieranych w ramach projektu jest wyższy poziom działań edukacyjnych oraz 
poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Ważne jest 
również zachęcenie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób zaangażowanych 
w rozwój kultury lokalnej do faktycznej współpracy i stałej wymiany informacji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ewaluacja projektu „Opolskie EDUKO” realizowanego w 
2018 roku w zakresie dwóch głównych działań operatora programu tj. przeprowadzonych zająć 
warsztatowo-szkoleniowych oraz zrealizowanych w ramach regrantingu projektów. Dodatkowo w 
ewaluacji wskazano na główne działania informacyjno-promocyjne jakie prowadzono w celu 
upowszechniania informacji nt. edukacji kulturowej w regionie.  

Jednym z elementów projektu jest prowadzenie jego ewaluacji. W EUKO, od początku uznano, że 
ewaluacja będzie instrumentem stałego podnoszenia jakości prowadzonych działań i standardem 
dobrego zarządzania. Operator nie koncentrował się jedynie na samym procesie przyjmowania, 
oceny, realizacji zgodnie z planem projektu, ale na jego efektach, jego trafności, czyli temu czemu 
cały system ma służyć. Stąd bieżąco analizowano, oceniano i usprawniano projekt.  

Ewaluacja projektu EDUKO w województwie opolskim potraktowana została „zgodnie z inspiracją 
autorstwa jednej z najwybitniejszych współczesnych specjalistek w dziedzinie ewaluacji edukacyjnej, 
prof. Helen Simons, jako zaproszenie do rozwoju, a więc nie jako „mierzenie jakości”, a nawet nie 
tyko jako ocena konkretnego działania, ale jako refleksja nad szerokim wachlarzem realizowanych 
przez niego wartości w celu dalszego jego rozwoju”2.  

 

                                                           
1 W dalszej części opracowania nazwa projektu zamiennie używana „Opolskie EDUKO” lub „EDUKO”. 
2 S. Jaskuła, L. Korporowicz: Raport z metaewaluacji programu bardzo młoda kultura, Narodowe Centrum 

Kultury, Warszawa, 2017, s. 13. 
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2. Informacja o badaniu ewaluacyjnym  
 

Obowiązkiem każdego operatora Programu BMK, jest coroczne przygotowanie raportu z 

prowadzonej ewaluacji. Zgodnie z zaproponowanym przez Narodowe Centrum Kultury schematem 

procesu ewaluacji w województwie opolskim badaniu ewaluacyjnemu poddano wszystkie obszary 

działania projektu, jakie miały miejsce w 2018 roku.  

 

Schemat 1. Schemat działań ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych. 

 
Źródło: NCK 

 

Z uwagi, na akt, że w 2018 roku prowadzono wyłącznie pogłębienie diagnozy z uwzględnieniem 
metod badawczych wykorzystywanych w roku 2016 i 2017 obszar ten nie był poddawany ewaluacji. 
W opracowaniu podsumowującym prace diagnostyczne w 2018 roku zapisano, że materiał ten należy 
je traktować jako syntetyczne kompendium dostarczające elementarnej wiedzy (…) na temat stanu 
edukacji kulturowej w regionie opolskim. Podstawą do opracowania tego materiału były trzy 
cząstkowe raporty, publikowane w latach 2016-2017, uzupełnione o studium przypadku. 
Opracowanie zostało poddane recenzji naukowej i jest dostępne na stronie internetowej projektu.  

Pozostałe trzy etapy działań projektowych poddano analizie i ocenie:  

 Działania informujące i sieciujące 

 Szkolenia i warsztaty  

 Procedura regrantingu i realizacja projektów  

Ewaluacja opierała się na trzech podstawowych źródłach informacji: 

 wypowiedziach uczestników spotkań sieciujących (wywiadach indywidualnych, w tym diady),  

 badaniu ankietowym zrealizowanym podczas III Forum Ludzi Kultury i Edukacji,  
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 badaniu ankietowym przeprowadzonym podczas szkoleń i spotkań sieciujących, 

 obserwacji działań realizowanych przez operatora projektu jak i poszczególnych 
beneficjentów projektów regrantingowych, 

 analizie wywiadów radiowych (cykl wywiadów/audycji radiowych z udziałem operatora 
projektu oraz grantobiorców), 

 analizie materiałów, w szczególności wniosków regrantingowych, 

 analizie raportu diagnostycznego poświęconego współdziałaniu sektora oświaty i kultury w 
ramach przedsięwzięć o charakterze animacyjnym oraz edukacyjnym opracowanego przez 
Marka Krajewskiego i Macieja Frąckowiaka (współpraca: Agnieszka Figiel i Ariel Modrzyk ), pt: 
„Razem w kulturze Raport Diagnostyczny w ramach programu bardzo Młoda kultura”, 
Warszawa 2017. 

W badaniu ewaluacyjnym nie korzystano z wyników badania ogólnopolskiego ze względu na brak 

dostępności wyników w czasie przygotowywania raportu regionalnego. Jednak ankiety regionalne 

budowane były na podstawie ankiet (pytań) jakie wykorzystano w badaniu ogólnopolskim.  

 

 



7 

 

 

3. Najważniejsze ustalenia  

 

 

Projekt „Opolskie EDUKO” w 2018 roku realizowany był w województwie opolskim na kanwie dwóch 

lat doświadczeń. Trzeci rok realizacji był zdecydowanie łatwiejszy, środowisko osób zajmujących się w 

edukacją kulturową miało okazję się już poznać, korzystano z kontaktów – sieci współpracy która już 

zaczęła działać. Niemniej poprzeczka postawiona przez opolskiego operatora była wyższa, wymienić, 

tu można np. partnerstwa w ramach projektów regrantingowych musiały być zawierane nie tylko z 

podmiotami z którymi już współpracowano ale przede wszystkim z nowymi partnerami. Sam 

operator względem siebie postawił także wyższe wymagania np. prowadzenie wyspecjalizowanych 

szkoleń, prowadzenie ścisłej współpracy ze specjalistami o wysokich kwalifikacjach i jeszcze większa 

koncentracja na współdziałaniu środowiska.  

Kolejny rok realizacji opolskiego projektu właśnie skoncentrowany był na pogłębianiu współpracy 

opolskiego środowiska. W opracowaniu Marka Krajewskiego i Macieja Frąckowiaka Raport 

Diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura pt: „Razem w kulturze”, na samym 

początku analizy zwrócono uwagę na współdziałanie pozytywne. Na takim współdziałaniu zależało i 

nadal zależy operatorowi w województwie opolskim. Współdziałanie to musi opierać się na3: 

 sieci – a więc prostym współdziałaniu polegającym na wymianie informacji, na byciu siebie 

wzajemnie świadomym, na braniu siebie nawzajem pod uwagę przy podejmowaniu działań.  

 koordynacji – uzgadnianiu planów, czasowości, celów i zakresu działań z innymi podmiotami, 

co jest o tyle wyższą formą współdziałania, że wymaga zmian własnych planów ze względu na 

to, co robi ktoś inny. Koordynacja zakłada też istnienie jakiś wspólnych, nadrzędnych 

wartości, które szanujemy i które są głównym powodem uspójniania działań.  

 kooperacji – robienie czegoś razem, ale o charakterze doraźnym, incydentalnym, w trakcie 

pojedynczego projektu, wzajemne dzielenie się zasobami materialnymi i niematerialnymi.  

 partnerstwie – stałej i systematycznej współpracy opartej na długoterminowych umowach, 

wzajemnym zaufaniu, dobrej znajomości siebie nawzajem, lojalności wobec siebie. W tej 

formie współdziałania partner staje się niezbędny dla realizacji celów, które sami sobie 

zakładamy, ale też urzeczywistnia się z nim wspólnie pewne zadania.  

 komplementarności – takie formy współdziałania, w których jesteśmy świadomi, iż nasze 

aktywności nakierowane są na realizację wspólnego celu, a nie celów indywidualnych. 

Komplementarność wskazuje więc, iż istnieje jakiś cel, który będąc czymś nadrzędnym wobec 

naszych partykularnych interesów, wymusza współpracę oraz określa nasze relacje i 

aktywności. 

W sentencji na początku raportu zapisano, że „Siłą EDUKO są ludzie (…), kompetentni ludzie są 

bezcenni.” W kolejnym roku działania programu, naturalnie ewaluują rekomendacje, które wskazują 

już nie tylko na konieczność realizacji w działań dot. edukacji kulturowej, ale na coraz większej 

profesjonalizacji tych działań. Prowadzone szkolenia, zarówno przez operatora, jak również w 

ramach projektów regrantingoych, były i muszą być nadal prowadzone na bardzo wysokim poziomie 

                                                           
3 M. Krajewski, M. Frąckowiak: Raport Diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura pt: „Razem w 
kulturze”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017,s. 7. 



8 

 

merytorycznym. Wysoko ocenione przez uczestników szkoleń warsztaty jakie operator zrealizował w 

2018 są doskonałą podstawą do kontynuacji i dalszego tworzenia zespołu ekspertów w zakresie 

edukacji kulturowej w województwie opolskim.  

Projekt Opolskie EDUKO w trzecim roku działania, w wysokim stopniu przyczynił się do osiągnięcia 

celów zawartych w Programie Bardzo Młoda Kultura. Realizowane działania przyczyniły się do 

osiągnięcie poniższych celów: 

 Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, iż stanowi ona 
jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa, ludzkiej 
podmiotowości, pełniejszego uczestnictwa w kulturze; 

 Poszerzenie zakresu osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturowej, 
w tym umożliwianie egalitarnego udziału w nich dzieci i młodzieży; 

 Wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się edukacją kulturową 

w Polsce, w tym nauczycieli, osób zatrudnionych w instytucjach kultury i tych działających 

w organizacjach pozarządowych; 

 Stwarzanie okazji do współdziałania osób zajmujących się edukacją kulturową, 

a reprezentujących sferę edukacji i kultury, a także kreowanie organizacyjnych, finansowych 

i merytorycznych podstaw tego rodzaju współpracy; 

 Prowadzenie działań popularyzujących znaczenie, rolę oraz doniosłość edukacji kulturowej 

wśród osób odpowiedzialnych za lokalne polityki społeczne i kulturalne, rodziców, prawnych 

opiekunów dzieci oraz młodzieży; 

 Identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia edukację 

kulturową, a także rozpoznawanie przeszkód i barier dla jej rozwijania w regionie; 

 Budowanie systemowych rozwiązań wspierających edukację kulturową w Polsce, by 

wykorzystać lokalne doświadczenia osób zajmujących się tego typu działaniami 

w poszczególnych regionach Polski. 
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4. Rekomendacje  
 

W wyniku prowadzonej w 2018 roku bieżącej ewaluacji opracowano zestaw rekomendacji dot. 

utrzymania bądź zmiany formuły realizacji projektu lub jego poszczególnych elementów w kolejnych 

latach.  

Rekomendacje operacyjne, jakie identyfikowano w czasie realizacji projektu były w większości 

wprowadzane w życie w trakcie roku.  

Poniżej przedstawiono kluczowe rekomendacje na kolejne lata działania i rozwoju projektu.  

 

Rekomendacje strategiczne Odbiorcy 

Dalsze wspieranie form współdziałania w kulturze, które wykraczają poza 

zakres osób, które już uczestniczą w nich aktywnie (dalsze stosowanie w 

regulaminie konkursu grantowego zachęt / obowiązku zawiązywania nowych 

partnerstw). 

Operator 

Opracowanie na wzór rekomendowanej na poziomie ogólnopolskim bazy 

osób i instytucji zajmujących się edukacją kulturową w województwie 

opolskim ze wskazaniem specjalizacji danej osoby. Baza konstruowana w ten 

sposób, spowoduje iż znalezienie się w niej, byłoby również formą 

rekomendacji.  

Operator 

Popularyzowanie dobrych praktyk związanych ze współpracą czy też 

działaniami szkoleniowymi. 

Operator 

Kontynuacja organizacji warsztatów/szkoleń dla środowisk edukacyjno-
kulturowych z zaangażowaniem ekspertów regionalnych i ogólnopolskich. 
Zwrócenie uwagi na: 

 harmonogram prowadzenia warsztatów, wydzielenie odpowiedniego 
czasu w programie na dyskusję/pytania. 

 warunki lokalowe organizowanych warsztatów, umożliwiające 
swobodne poruszanie się uczestników podczas ćwiczeń. 

 

Operator 

Kontynuacja konkursów regrantingowych (dalsze zapewnienie środków 
finansowych), z możliwością zwiększenia wartości dofinansowania na jeden 
projekt do 20 tys. zł. 
 

NCK / Zarząd 
Województwa 

Kontynuacja organizacji Forum Ludzi Kultury i Edukacji (dwudniowe coroczne 
spotkanie prezentujące dokonania środowisk regionalnych i lokalnych). 
 

Operator/Zarząd 
Województwa 

Rozwój i upowszechnianie portalu EDUKOopolskie.pl oraz fanpage EDUKO na 
FB i YouTube. 
 

Operator 

Kontynuacja prac zespołu EDUKO jako podmiotu/zespołu koordynującego 
działania edukacji kulturowej w regionie. 
 

Zarząd 
Województwa 
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5. Część informacyjno-sprawozdawcza (podstawowe liczby) 
 

Najważniejsze dane liczbowe charakteryzujące działania projektu „Opolskie EDUKO” w 2018 

roku. 

 

 

SPOTKANIA SIECIUJĄCE I SZKOLENIA 

1 Forum Ludzi Kultury i Edukacji (140 uczestników) 

3 obowiązkowe szkolenia dla projektodawców (118 uczestników) 

5 warsztatów / szkoleń fakultatywnych (62 uczestników) 

16 szkoleń dla beneficjentów projektów regrantingowych (363 uczestników) 

1 spotkanie Partnerów Strategicznych  

 

ODBIORCY PROJEKTÓW 

2 885 odbiorców bezpośrednich projektów regrantingowych 

11 540 odbiorców pośrednich projektów regrantingowych 

3 235 niepowtarzalnych użytkowników portalu w okresie 10 miesięcy 2018 r 

881 osób obserwujących fanpage na FB 

 

PROJEKTY REGRANTINGOWE 

13 zrealizowanych projektów regrantingowych 

65 podmiotów w projektach 

22 miejscowości, w których realizowano projekty 

85 000,00 zł kwota ogółem grantów  

 

PROMOCJA  

72 partnerów współtworzących portal EDUKOopolskie.pl 

94 wydarzeń opublikowanych na portalu w okresie 10 miesięcy 2018 r. 

321 postów na FB 

5 audycji w radio regionalnym 
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6. Część analityczna 
 
 

6.1. Działania informujące i sieciujące 
 

 

Istotnym aspektem realizacji programu BMK, w tym opolskiego projektu EDUKO jest prowadzenie 
wspólnej, szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i lokalną ofertę działań 
edukacyjno-kulturową wśród różnych kręgów społecznych.  

Działania informacyjno-promocyjne w 2018 roku kierowane były do: 

 placówek oświatowo-dydaktycznych,  

 instytucji kultury,  

 organizacji pozarządowych,  

 edukatorów i animatorów kultury,  

 władz samorządowych, 

 rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz młodzieży.  

Celem prowadzonych działań informacyjnych było także propagowanie założeń programu Bardzo 
Młoda Kultura oraz samej edukacji kulturowej, jako narzędzia wzmacniania umiejętności i 
kompetencji społecznie wartościowych, takich jak kreatywność, współpraca, komunikacja 
interpersonalna. Wartością dodaną było także zintegrowanie środowiska lokalnych edukatorów i 
animatorów oraz poszerzanie kręgu tych osób.  

Budowanie sieci współpracy, na różnych poziomach i płaszczyznach edukacji kulturowej w 
województwie opolskim było jednym z zadań w programie EDUKO. W 2018 roku przeprowadzono 4 
spotkania sieciujące. Wzięło w nich udział łącznie 178 osób. Efektem sieciowania są nowe lub 
pogłębione dotychczasowe relacje oraz wzajemna komunikacja i wymiana wiedzy i doświadczeń.  

W kwietniu 2018 roku odbyło się spotkanie sieciujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, podczas którego przedstawiono wyniki diagnozy, ewaluacji i założenia projektu na 2018 
rok.  

Wśród działań sieciujących wymienić należy zorganizowane jesienią III Forum Ludzi Kultury i Edukacji 

pod hasłem: „Inspirujmy się!”. Podczas Forum reprezentanci projektów grantowych w formie 

warsztatowo-konferencyjnej zaprezentowali swoje przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-

kulturowym. Wydarzenie pogłębiło współpracę pomiędzy podmiotami tworzącymi działania w 

obszarze edukacji kulturowej na terenie województwa opolskiego. W Forum uczestniczyło 70 osób. 

Forum, podobnie jak w dwóch wcześniejszych edycjach, było swoistym rocznym zwieńczeniem 

działań sieciujących w regionie. Uczestnicy Forum bardzo wysoko ocenili organizację spotkania, a 

przede wszystkim umożliwienie im spotkania się na dwudniowej bardzo efektywnej formie wymianie 

wiedzy i doświadczeń.  

W ramach projektu EDUKO kontynuowano kampanie promocyjne. Wykorzystywano w szczególności 
portal informacyjny: www.edukoopolskie.pl. Użytkownikami portalu są Partnerzy Strategiczni, wiele 
instytucji kulturalnych z województwa opolskiego, stowarzyszenia, fundacje, firmy prywatne oraz 
osoby fizyczne prowadzące działania w obszarze edukacji kulturowej. Na dzień pisania raportu było 
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72 partnerów współtworzących portal. W okresie od stycznia do końca października opublikowano na 
portalu łącznie 94 wydarzenia.  

W informowaniu o projekcie dużą rolę odegrały media społecznościowe (facebook: fanpage EDUKO). 
Informacje o działaniach projektowych Eduko były zamieszczane na bieżąco w postaci zapowiedzi i 
relacji z przedsięwzięć. W 2018 roku ukazało się 321 postów na fanpage EDUKO.  

Odbiorcy, jak i organizatorzy działań EDUKO wysoko ocenili jakość informacji dystrybuowanych 
nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Respondenci podkreślali, że komunikacja tymi kanałami jest 
najszybsza, najskuteczniejsza. Jednocześnie umożliwienie lokalnym podmiotom promowanie swoich 
działań lub wprowadzanie samemu zaproszeń na organizowane działania /poprzez portal/ jest bardzo 
pozytywnie oceniane.  

Oprócz informacji na stronach w ramach działań informacyjnych o projekcie pojawiały się informacje 
w prasie, wywiady telewizyjne i radiowe. Media regionalne i lokalne relacjonowały głównie 
wydarzenia jakie realizował operator (np. III Forum) oraz wydarzenia realizowane w projektach 
regrantingowych. Największym działaniem medialnym, była emisja 5 audycji w radiu regionalnym 
(Radio Opole). W audycjach uczestniczył zawsze przedstawiciel operatora oraz wybrani 
przedstawiciele projektów regrantingowych. W audycjach podkreślano, jak „wiele dobrego zadziało 
się w regionie” dzięki projektowi EDUKO.   
 

 

6.2. Szkolenia i warsztaty  

Szkolenia i warsztaty w 2018 roku dotyczyły tematów zgłaszanych zarówno podczas przeprowadzanej 

ewaluacji, jak i bieżącej współpracy z przedstawicielami środowisk edukacyjnych i kulturowych 

województwa opolskiego. W ramach projektu EDUKO zorganizowano trzy szkolenia obowiązkowe dla 

przyszłych projektodawców regrantingu oraz pięć szkoleń/warsztatów tematycznych. 

Szkolenia obowiązkowe przeprowadzone zostały przez operatora projektu i dotyczyły w głównej 

mierze zasad konkursu grantowego oraz przedstawienia wskazówek jak wypełniać formularz 

wniosku. Podczas szkoleń prowadzone były także konsultacje propozycji projektowych. Była to także 

okazja do wymiany doświadczeń i wspólnych rozmów o przyszłości projektu.  

Na każdym szkoleniu było 118 uczestników. Podmioty planujące udział w konkursie regrantingowym 

miały obowiązek uczestniczenia w tych szkoleniach.  

Osoby uczestniczące w szkoleniach obowiązkowych reprezentowały głównie instytucje kultury. 

Wśród uczestników w większości przypadków były osoby, które w ramach programu EDUKO nie 

realizowały jeszcze żadnych działań projektowych. 

Uczestnicy szkoleń obowiązkowych w ankiecie ewaluacyjnej wypowiedzieli się m.in. w jakich 

szkoleniach/warsztatach chcieliby wziąć udział w 2018 roku (wykres 1). Wśród możliwych wskazań 

najwięcej osób zainteresowanych było szkoleniami dot. pisania wniosków do konkursów ofert i 

pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (ok. 62% badanych). Z dwóch 

zaproponowanych tematów merytorycznych: „budowa partnerstw w prowadzeniu edukacji 

kulturowej” i „wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą”, 

większe zainteresowania dotyczyło drugiego tematu. 

Z rozmów i wywiadów prowadzonych z przedstawicielami środowisk lokalnych wyniknęła także 

potrzeba zorganizowania szkolenia dot. skutecznego komunikowania się, zarządzania dialogiem, 

mediacją zarówno wewnątrz organizacji, instytucji jak i z partnerami zewnętrznymi.  
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Wykres 1. Zainteresowanie tematami szkoleń w 2018 roku (%, N=54) 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc powyższe pod uwagę operator zaplanował cztery szkolenia dla animatorów i edukatorów w 

2018 roku (tabela 1). Ogółem w szkoleniach tematycznych (warsztaty) uczestniczyło 62 osób. 

 

Tabela 1. Szkolenia tematyczne (warsztaty) zrealizowane w ramach projektu EDUKO w 2018 roku  

l.p temat data 
liczba 

uczestników 

1 Talenty w kulturze i edukacji - jak odkrywać i rozwijać potencjał?  
Warsztat będzie polegał na praktycznym doświadczeniu jak uwolnić 
talenty dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystających z oferty 
kulturalnej i edukacyjnej lokalnych instytucji. Uczestnicy zajęć 
poznają narzędzia, przykłady oraz dobre praktyki w zakresie 
uwalniania talentów. Poznają inspirujące rozwiązania dotyczące 
budowania przestrzeni wspierającej rozwój uzdolnień 

17.10.2018 r. 14 

2 Myślenie projektowe w inicjatywach kulturalnych 
Celem szkolenia jest m.in: rozwinięcie umiejętności uczestników w 
zakresie formułowania celów, rezultatów i działań w ramach swoich 
projektów, rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania 
poszczególnych elementów projektu, przygotowywania ofert oraz 
zwiększenie wiedzy na temat potencjalnych źródeł finansowania 
przedsięwzięć z obszaru kultury 
i edukacji. 

18.10.2018 r. 7 

3 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego udzielane w ramach 
otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i sztuki. 
Szkolenie poświęcone zagadnieniu dotacji z budżetu Województwa 
Opolskiego przekazywanych na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Omówione zostaną dotacje 
udzielane w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i 
sztuki, w szczególności: 1) Regulamin organizacji otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (zasady i tryb 
przeprowadzania procedury konkursowej); 2) Wzór oferty oraz 
sprawozdania z realizacji zadania; 3) Umowa oraz warunki realizacji 
zadania. 

05.11.2018 r. 16 

4 Kultura w negocjacji, jak skutecznie komunikować się z drugim 
człowiekiem? 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi 

06.11.2018 r. 25 



14 

 

technikami zarządzania dialogiem. Uczestnicy nabywają praktyczne 
umiejętności, dzięki którym mają wpływ na tworzenie korzystnego 
klimatu w firm  przez skuteczne komunikowanie się z 
współpracownikami, szefem czy instytucjami zewnętrznymi oraz 
potrafią kreatywnie rozwiązywać zaistniałe spory. Szkolenie 
uwydatnia korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych w 
budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania instytucją. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://edukoopolskie.pl/ (25.10.2018r) 

 

Uczestnicy szkoleń aktywnie uczestniczyli w prowadzonych szkoleniach. Prawie 80% badanych osób4 

doceniło obecność praktycznych ćwiczeń i dużą interakcję prowadzącego z uczestnikami. Niemniej, w 

planowanych w kolejnych edycjach projektu, to na ten element szkoleń powinni zwrócić uwagę 

przede wszystkim organizatorzy. Jedynie w tej kategorii bowiem znalazły się oceny najniższe (1 i 2 

punkty) (wykres 2). Również w swobodnych opiniach zawartych w ankietach respondenci stwierdzali 

(…) mile widziana byłaby możliwość sprawdzenia i poćwiczenia zdobytej wiedzy (…). W gestii 

operatora powinno być także dostosowanie warunków lokalowych do wymogów warsztatowych. W 

kwestiach techniczno-organizacyjnych respondenci bowiem zauważali, że przeszkodą w pełnym 

uczestnictwie w warsztatach była nieodpowiednia sala, która utrudniała np. poruszanie się, pracę w 

grupach itp. 

Podobny odsetek niskich ocen (ok. 9%) odnotowano, także w kategorii „poznanie nowych osób, z 
którymi możliwa będzie współpraca w przyszłości”. Sytuacja ta jednak pokazuje, przede wszystkim na 
fakt „zsieciowania” już w dużym stopniu społeczności zajmującej się edukacją kulturową 
Opolszczyzny. W przypadku niewielkiego regionu, jakim jest województwo opolskie, trzy lata 
intensywnego działania projektu, organizowane szkolenia, warsztaty, czy zorganizowane trzy Fora 
Ludzi Kultury i Edukacji pozwoliły na poznanie się i uruchomienie realnej współpracy środowiska. 
Ocena ta nie powinna być powodem do wprowadzania korekt, ale wykorzystania już relacji i 
znajomości pomiędzy osobami reprezentującymi edukację kulturową w regionie w kolejnych 
działaniach projektu.  

Pozostałe kategorie, na temat których wypowiadali się uczestnicy zostały bardzo wysoko ocenione. 
Dostarczenie inspiracji/ pobudzenie do refleksji w temacie edukacji kulturowej oraz przydatność 
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów w codziennej pracy zostało ocenione bardzo 
wysoko przez ok. 65% respondentów, a wysoko przez ok. 24%. Przygotowanie prowadzących, 
możliwość dyskusji i atmosfera była bardzo wysoko oceniona przez jej uczestników. Około 90% osób 
przyznało w tych kategoriach najwyższą ocenę – 5 punktów. W przypadku kilku wypowiedzi 
uczestników szkoleń znalazły się opinie, że szkolenia były za krótkie, szczególnie szkolenie nt: kultury 
w negocjacji i komunikacji. Szkolenie to zostało bardzo wysoko ocenione, wyrażono też 
zainteresowanie kolejnymi szkoleniami o tej tematyce.  

 
„Bardzo interesujący temat szkolenia, dający dużo do myślenia, 

możliwości zastosowania technik negocjacji w codziennej komunikacji z drugim człowiekiem 
na różnych płaszczyznach życiowych.” 

respondent 1 
„Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Zdecydowanie potrzeba więcej takich szkoleń” 

respondent 2 

 

 

 

                                                           
4 Ankietę ewaluacyjną wypełniło 58 uczestników tj. 93,5% ogólnej liczby osób, które uczestniczyły w szkoleniach 
tematycznych. 

http://edukoopolskie.pl/
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Wykres 2. Ocena warsztatów w 2018 r. (%, n=58, 1- ocena najniższa, 5 – ocen najwyższa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

6.3. Projekty regrantingowe w 2018 roku 
 

Głównym celem konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2018” był rozwój i promocja edukacji 
kulturowej w województwie opolskim. Zgodnie z definicją opolskiego operatora „edukacja 
kulturowa” to: wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki (podmioty konkursu) do 
aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. W efekcie tych działań mają być realizowane 
przedsięwzięcia przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wykorzystujące 
połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów prawnych. Operator z okazji 20-lecia samorządu województwa i samorządów 
powiatowych wskazał, aby włączyć tę okazję w działania projektowe. Celem tego podejścia miało być 
rozwijanie wśród odbiorców wartości niezbędnych do budowy społeczeństwa obywatelskiego 
świadomego roli samorządności.  

Działania projektowe, zgodnie z założeniami, w całości lub w znacznej części (ponad 50% działań 

projektowych) były realizowane na terenach do 25 tys. mieszkańców lub kierowane do mieszkańców 

tych terenów, np. jako odbiorców. Projekty „Opolskie EDUKO 2018” realizowane były w 22 

miejscach/miejscowościach. W niektórych miejscowościach było realizowany więcej niż jeden 

projekt, np. w Opolu miało miejsce 7 projektów, w Byczynie – 4, Prudniku – 3, w Namysłowie i 

Biskupicach po dwa projekty. Są to miejsca o szczególnie bogatych zasobach kulturowych. 

 

Tabela 2. Miejsca w których realizowano projekty EDUKO 

1. Biadacz 
2. Biskupice (2) 
3. Byczyna (4) 
4. Daniec 
5. Dębska Kuźnia 
6. Dobrzeń Wielki 
7. Dziergowice 

8. Głogówek 
9. Grodków 
10. Kluczbork 
11. Kopa Biskupia 
12. Kostów 
13. Kuniów 
14. Łubniany 

15. Namysłów (2) 
16. Niemodlin 
17. Opole (7) 
18. Prószków 
19. Prudnik (3) 
20. Roszkowice 
21. Strzelce Opolskie 
22. Zdzieszowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków aplikacyjnych. 
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W konkursie regrantingowego w 2018 roku złożono 19 projektów o łącznej wartości 155,2 tys. zł. 

Wnioskowana kwota dotacji wszystkich złożonych projektów wynosiła 129,3 tys. zł. W wyniku oceny, 

13 projektów otrzymało dofinansowania na łączną kwotę 85 000,00 zł. W przypadku dziewięciu 

projektów dofinasowanie wyniosło 100% wartości projektu. A dla czterech projektów 

dofinansowania wyniosło od 78% do 93%. Możliwość finansowania z grantu całego projektu, jest 

wyjątkowo atrakcyjne dla wnioskodawców. Wartość jednego grantu, czyli wartość projektu była 

stosunkowo niewielka (6-12 tys. zł), co w opinii projektodawców ograniczało zakres w jakim można 

było przeprowadzić działania.  

 

Tabela 3. Zestawienie wartości wniosków/projektów regrantingowych z 2018 roku (zł) 

lp tytuł projektu 
wartość 
projektu 

wnioskowany 
kwota 

kwota 
dofinansowania  

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie 

1 Młodzi łowcy kultury - Pasjonująca Opolszczyzna        8 500,00              7 000,00           7 000,00     

2 małe miasto - Wielkie Sprawy       8 600,00              7 000,00           7 000,00     

3 Orlęta przyszłości     11 204,40              6 950,00           6 950,00     

4 Słowiański rok obrzędowy - historia, tradycja, 
współczesność 

    12 740,00              7 000,00           7 000,00     

5 Jeden dzień z życia…        8 500,00              7 000,00           7 000,00     

6 Wędrówka do świata zmysłów       6 800,00              6 120,00           6 120,00     

7 Praca i zabawa - rodzinne życie dawniej        9 050,00              7 000,00           7 000,00     

8 Wszystkie Trojaki Świata Domy Tańca, Flash Mob       8 600,00              7 000,00           7 000,00     

9 ETNOLIPTUS SILESIENSIS od korzeni ku przyszłości        7 170,00              7 000,00           5 500,00     

10 ZaGRAjmy w kulturę       7 550,00              7 000,00           6 500,00     

11 Pobudka! Czas na nas!       6 250,00              5 750,00           5 250,00     

12 Otwórz głowę, młody obywatelu 6 138zł       7 000,00              7 000,00           6 138,00     

13 Cudze Chwalicie, swego nie znacie - szlakiem regionalnej 
historii, sztuki i nauki 

      6 542,00              6 542,00           6 542,00     

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania 

1 Filmośpiewanie       6 900,00              7 000,00     -  

2 Dwudziestolatki to ja i ty       8 530,00              7 000,00     -  

3 Jak zostać aktorem       6 506,00              5 986,00     -  

4 Z rodziną nie tylko na zdjęciu       7 500,00              7 000,00     -  

5 Cały teatr na mojej głowie       8 700,00              6 992,56     -  

6 Nasze miasto, nasze społeczeństwo, nasza przyszłość - 
Strzelce 2050 

      8 560,00              6 960,00     -  

 
RAZEM   155 202,40          129 300,56         85 000,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków aplikacyjnych. 

 

Pomioty, które złożyły wnioski oraz te które otrzymały dofinansowanie, w większości reprezentowały 

sferę kultury (10 wniosków) oraz oświatę (8 wniosków). Wśród wszystkich wnioskodawców tylko 

jeden z nich złożony był przez podmiot deklarujący reprezentowanie zarówno sfery oświaty, jak i 

kultury.  

 

W konkursie mogły uczestniczyć zarówno osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego, jak i 

organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie 

opolskim. W konkursie w 2018 roku najmniej wniosków zostało złożonych przez szkoły i placówki 

oświatowe. Dwa złożone wnioski złożone przez ten typ projektodawców nie otrzymały 

dofinansowania. Najbardziej aktywne w ubieganiu się i realizacji projektów w 2018 roku były osoby 
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fizyczne i organizacje pozarządowe. Jest to znacząca różnica w stosunku do wcześniejszych edycji 

Programu. Oznaczać to może, że w efekcie działań sieciujących i regionalnej dyskusji nt. edukacji 

kulturowej zaktywizowały się do działania organizacje pozarządowe. W 2017 roku jedną z 

rekomendacji było właśnie zaktywizowanie tej grupy społecznej do działań w projekcie. Wsparcie 

operatora w realizacji projektów, pomoc w rozliczaniu spowodowały, że podmioty/osoby nie 

dysponujące zapleczem administracyjnym podjęły się realizacji projektów. A instytucje oświatowe i 

kulturowe (szkoły, domy kultury) były w 2018 roku w większości przypadków partnerami w 

projektach.  

 
Wykres 3. Rodzaje wnioskodawców w konkursie w 2018 roku (liczby bezwzględne) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Każdy projektodawca miał obowiązek pozyskania Partnera, z którym wspólnie będzie realizować 

projekt. Partner miał reprezentować inną sferę życia społecznego niż wnioskodawca. O dotację mogli 

ubiegać się wnioskodawcy z lat ubiegłych, pod warunkiem, że do ich projektów zaproszą co najmniej 

jednego nowego partnera. Ogółem w realizację 13 projektów w 2018 roku zaangażowanych było 65 

podmiotów. Średnio projekt realizowało 5 podmiotów. Podział zadań w projektach był zróżnicowany 

i w efekcie, wg. opinii respondentów badania ankietowego po zakończeniu projektów, stwierdzono, 

że jedynie w połowie projektów wspólnie podejmowano decyzje. W części projektów (ok. 30%) jeden 

z podmiotów (lider) zajmował się większością spraw, a wkład pozostałych partnerów był ograniczony.  

 

Wykres 4. Liczba podmiotów realizujących jeden projekt (%, n=13) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Działania projektowe obejmowały bardzo zróżnicowane ilościowo grupy odbiorców, zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich. W wielu projektach znalazły się działania, które skierowane były do 

wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Organizowane pod koniec projektów otwarte 

spotkania, tj. happeningi, festyny, czy wystawy były otwarte dla wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców. Zgodnie ze sprawozdaniami, odbiorców pośrednich odnotowano w 2018 roku ok. 11,5 

tysiąca. Głównymi odbiorcami projektów, były dzieci i młodzież. Bezpośrednim odbiorcami projektów 

byli także nauczyciele, instruktorzy, animatorzy dla których we wszystkich projektach zaplanowano i 

zrealizowano szkolenia, warsztaty, wykłady. Obie grupy, jak stwierdzano we wnioskach 

projektowych, są ze sobą ściśle związane, a realizacja założeń (pobudzanie dzieci i młodzież do 

aktywności kulturalnej i poszerzanie metod pracy nauczycieli np. o aktywizujące formy edukacji) 

podtrzyma i rozwinie postawę zaangażowanie młodego pokolenia. Ogółem liczba bezpośrednich 

odbiorców w 2018 roku wyniosła 2 885 osób.  

Projekty realizowane w 2018 roku musiały składać się z następujących elementów: 

 otwartego szkolenia z elementami aktywizującymi dla grupy liczącej ok. 20–30 animatorów, 
edukatorów, nauczycieli, pasjonatów itp., zorganizowanego przez Wnioskodawcę wraz z 
Partnerami, związanego tematycznie z obszarem działań projektowych, będących 
przedmiotem wniosku, przyczyniającego się do pogłębiania wartości współpracy 
obywatelskiej i istoty samorządności dla wspólnot lokalnych (w przeprowadzeniu rekrutacji 
na szkolenie bierze udział Operator - MŚO), 

 działań edukacyjnych dedykowanych uczestnikom projektu i ich opiekunom prawnym, 

 działań twórczych dla uczestników projektu i ich opiekunów prawnych. 

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, we wszystkich projektach prowadzone były działania szkoleniowe 

i różnego rodzaju warsztaty (wykres 5). W prawie 70% projektów kulminacyjnym elementem był 

zorganizowany festyn, happening lub rajd, w którym uczestniczyli zarówno bezpośredni odbiorcy, jak 

i inni mieszkańcy społeczności lokalnej. W połowie projektów jednym z ważniejszych elementów był 

zorganizowany wyjazd do Opola, do wybranej regionalnej instytucji kultury (Muzeum, Teatru). Dla 

uczestników projektu, szczególnie dzieci i młodzieży z terenów oddalonych od stolicy województwa 

możliwość zwiedzenie tych instytucji, czy uczestniczenie w spektaklu jest bardzo ciekawym 

przeżyciem o wysokiej wartości edukacyjno-kulturowej. 

 

Wykres 5. Liczba najważniejszych działań realizowanych w projektach regrantingowych w 2018 roku (n=19) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Celem projektów regrantingowych głównie był rozwój i promocja współdziałania pomiędzy 
podmiotami reprezentującymi sferę kultury i edukacji. Efektami natomiast, przedsięwzięcia z zakresu 
edukacji i animacji kulturowej o bardzo zróżnicowanej tematyce (opis najważniejszych działań w 
projektach zawiera tabela 4). Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów zgodnie z wymogami 
konkursu5: 

 przyczyniały się do nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury na 
obszarze województwa opolskiego, 

 upowszechniały idee związane z obchodami 20-lecia samorządności wojewódzkiej i 
powiatowej, określone w tekście rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w 
dniu 28 listopada 2017 r., stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu, 

 budowały i pogłębiały współpracę pomiędzy sektorem edukacji i kultury, reprezentowanym 
przez różne podmioty, np. osoby fizyczne, instytucje kultury i oświaty, organizacje 
pozarządowe działające na terenie województwa opolskiego, 

 podnosiły jakość realizowanej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz wspierały różnorodność 
inicjatyw kierowanych do odbiorców, 

 zapewniały trwałość podejmowanych działań i ich efektów po zakończeniu jego realizacji. 

Po realizacji projektów liderzy i partnerzy projektów zostali zapytani, o najważniejsze efekty, jakie 
przyniósł projekt (wykres 6). Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. Jedna grupa 
odpowiedzi dotyczyła wartości jakie uzyskali sami projektodawcy:  

 udało się nawiązać współpracę z osobami z innego sektora niż mój własny (instytucji 
kultury/NGO/oświaty), 

 zwiększyłem/am swoją własną wiedzę/kompetencje/umiejętności w zakresie edukacji 
kulturowej. 

Druga grupa, na którą zwrócono szczególną uwagę to efekty, jakie uzyskało społeczeństwo lokalne: 

 udało się zapewnić wysokiej jakości ofertę kulturalną, 

 udało się zachęcić odbiorców do aktywnego działania - uczestnicy projektu mieli poczucie 
sprawczości, wpływ na wybór i przebieg działań w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO OPOLSKIE EDUKO 2018, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Opole 

2018 (http://edukoopolskie.pl – 05.10.2018 r.) 

http://edukoopolskie.pl/


20 

 

Wykres 6. Najważniejsze efekty projektów w 2018 roku w opinii projektodawców i ich partnerów (%, n=13)  

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Większość podmiotów, które zrealizowały projekty w 2018 stwierdziła, że projekt przebiegał 

zgodnie z planem (wnioskiem), co świadczy o dobrze przeprowadzonych analizach potrzeb 

środowiska w jakich działają te osoby/podmioty. Do projektów angażowano artystów, 

instruktorów w szczególności spoza lokalnego środowiska. Zwiększa się bowiem świadomość, że 

jakość przeprowadzonych działań, spowoduje, że społeczeństwa lokalne aktywniej/chętniej będą 

korzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej.  

Beneficjenci oraz ich partnerzy, którzy realizowali projekty w 2018 roku mają już konkretne 

plany dotyczące dalszego rozwoju projektu. Mimo braku wiedzy, czy będą kolejne edycje 

konkursu, wszyscy zgodnie stwierdzili, że projekt powinien być kontynuowany.  
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Tabela 4. Opis projektów zrealizowanych w 2018 roku. 
 

Młodzi łowcy kultury - 
Pasjonująca Opolszczyzna  

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 14 roku życia oraz ich opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych z gminy Zdzieszowice.  
W ramach działań projektowych, przeprowadzono, m.in.: 

 warsztaty rękodzieła, podczas których powstała żółto-niebieska kompozycja w kształcie godła województwa Opolskiego 

 z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, zorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy 

 z okazji 20 lat Samorządów – Kolorowy Bieg Samorządowy 

 konkurs fotograficzny 

 wyjazd do teatru w Opolu 

małe miasto - Wielkie 
Sprawy 

Projekt jest skierowany do starszych uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodziców i opiekunów.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano wykłady, warsztaty historyczne i plastyczne, które rozwijają świadomość samorządności 

 zorganizowano wyjazd uczniów do Głogowa, Muzeum Wsi Opolskiej,  

 zorganizowano spływ kajakowy,  

 zorganizowano zwiedzanie Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku 

 zorganizowano Dni Sportu, podczas których zaprezentowano fotogalerię oraz wystawę prac plastycznych pt. „małe miasto – Wielkie Sprawy”. 

Orlęta przyszłości 

Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 Zorganizowano wycieczkę do Filharmonii Opolskiej, Muzeum Polskiej Piosenki oraz Parku Krajobrazowego Gór Opawskich 

 napisano tekst piosenki o nazwie „Orlęta przyszłości”, która jest wynikiem zainteresowania młodzieży historycznymi wydarzeniami naszego kraju. 

Słowiański rok obrzędowy 
- historia, tradycja, 
współczesność 

Projekt skierowany przede wszystkim do młodzieży powyżej 14 roku życia oraz animatorów, liderów i aktywistów społeczności lokalnych.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 przeprowadzono warsztaty przeprowadzone przez animatorów i edukatorów działających na terenie Opolszczyzny, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać dziedzictwo 
kulturowe regionu ze szczególnym uwzględnieniem pieśni, zdobnictwa oraz symboliki ludowej i historycznej 

 zorganizowano Noc Świętojańską 

Jeden dzień z życia…  

W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 16-19 lat.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 przygotowano filmowe portrety „zwykłego człowieka” w różnych rolach społecznych: członka rodziny, samorządowca, hobbysty i ucznia, poprzez nakręcenie czterech filmów 

 przeprowadzono warsztaty filmowe i dziennikarskie, które połączono z wyjściami do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Redakcji tygodnika „Strzelec Opolski” oraz 
wyjazdami do Radia Opole i TVP Opole.  

 Zorganizowano spotkanie uczestników z prowadzącymi warsztaty, pracownikami Redakcji oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w trakcie którego zaprezentowano 
4 filmy stworzone przez młodzież. 

Wędrówka do świata 
zmysłów 

Projekt jest skierowany do uczniów szkół z gminy Byczyna w wieku 7-18 lat oraz nauczycieli, instruktorów, animatorów i edukatorów, dla których zostanie zorganizowane szkolenie otwarte.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano warsztaty kulinarne, taneczne oraz rękodzieła 

 zorganizowano spotkanie, podczas którego rodzice i instruktorzy czytali bajki 

 organizacja flash mob /wszystkie działania wpływały na ludzkie zmysły – smak, dotyk, wzrok i słuch.  

 w bibliotece zostanie zorganizowano wystawę z okazji 20-lecia samorządności powiatów i województwa 

 zorganizowano piknik, integrujący i wzmacniający więzi uczestników, podczas którego będą oni wspólnie czytać bajki i biesiadować 

Praca i zabawa - rodzinne 
życie dawniej  

Projekt przeznaczony dla rodzin korzystających z powiatowej pomocy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkujących teren powiatu namysłowskiego, głównie dzieci, młodzieży 
oraz ich rodziców i opiekunów.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano jednodniowy wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej 

 zorganizowano rodzinną grę terenową pn. „Praca i zabawa”, piknik rodzinny na świeżym powietrzu oraz warsztaty dawnych gier i zabaw podwórkowych 
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Wszystkie Trojaki Świata 
Domy Tańca, Flash Mob 

W projekcie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej w wieku od 7 do 20 lat oraz ich opiekunowie, osoby dorosłe i seniorzy.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano wystawę regionalnych strojów śląskich połączoną z wykładem i programem multimedialnym.  

 Zorganizowano warsztaty tańca i śpiewu, podczas których uczestnicy uczyli się kroków śląskich tańców ludowych 

 organizacja flash mob na rynku w Byczynie, za pomocą którego zaprezentowany został taniec ludowy.  

ETNOLIPTUS SILESIENSIS 
od korzeni ku przyszłości  

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców. W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano dwa wykłady opisujące śląskie źródła muzyki ludowej, skierowane są do animatorów, członków chórów i zespołów muzycznych 

 zorganizowano warsztaty improwizacji i aranżacji muzyki etno oraz warsztaty śpiewu tradycyjnego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 

ZaGRAjmy w kulturę 

W projekcie wzięły udział dwie grupy docelowe: uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wielkim oraz rodziny uczestniczące w pikniku.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zorganizowano grę terenową, dotyczącą współczesnej popkultury i jej wpływu na naszą postawę i postrzeganie stereotypów. Z 

 konsultacje i testowanie gry przeprowadzono podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

Pobudka! Czas na nas! 

Uczestnikami projektu były dwie grupy – grupa dziecięco-młodzieżowa w wieku 6-15 lat oraz grupa składająca się z nauczycieli, edukatorów, animatorów i innych osób zainteresowanych 
innowacyjnymi metodami nauczania.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 powstał zespół wokalno-instrumentalny, którego członkami byli uczestnicy dziesięciu przeprowadzonych wcześniej warsztatów 

 zorganizowano piknik rodzinny w Biadaczu 

 przeprowadzono szkolenie otwarte, nt. rozwoju wiedzy i podniesienia kompetencji z zakresu aktywizujących metod i innowacyjnego podejścia do nauczania. 

Otwórz głowę, młody 
obywatelu  

Adresatami projektu była grupa nastolatków w wieku 12-16 lat z gminy Grodków oraz członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. 
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 zaktywizowanie kulturalne grupy młodzieży poprzez pracę warsztatową oraz wzbudzenie zainteresowania książką, muzyką, teatrem i filmem 

 zorganizowano wycieczkę do Urzędu Miasta i Gminy Grodków, gdzie uczestniczono w obradach Rady Miasta 

 zorganizowano szkolenie dotyczące walorów biblioterapeutycznych książki oraz edukacyjnej i wychowawczej roli dramy. 

Cudze Chwalicie, swego 
nie znacie - szlakiem 
regionalnej historii, sztuki 
i nauki 

Projekt skierowany do społeczności gminy Prószków - do i ich dzieci oraz grupy seniorów.  
W ramach działań projektowych, m.in.: 

 działania prowadzone w parach (dziecko + osoba dorosła), aby umożliwić interakcje pomiędzy uczestnikami.  

 przeprowadzono warsztaty plastyczno-ekologiczne i ceramiczne, lekcja samorządności oraz wycieczka historyczno-przyrodniczą 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie informacji operatora programu.
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Oceniając projekty regrantingowe, należy ocenić działania opolskiego operatora i jego rolę w 

realizacji projektów. Wnioskodawcy (zarówno liderzy, jak i partnerzy) bardzo wysoko oceniali w 2018 

roku działania opolskiego operatora, a przede wszystkim wysoką jakość przekazywanych informacji, 

wysokie kompetencje Zespołu, ich otwartość i pomoc jaką udzielali od fazy aplikowania po rozliczenie 

projektów. Zgodnie z opiniami projektodawców, pracownicy opolskiego operatora dawali „poczucie 

bezpieczeństwa”. Również prowadzone aktywnie przez Zespół EDUKO, działania informacyjno-

promocyjne, zarówno poprzez spotkania, szkolenia, audycje radiowe, mailing, portal internetowy i 

społecznościowy przysłużyły się do upowszechniania wiedzy o sprawach dot. projektu EDUKO, jak i 

projektów regrantingowych. Wykorzystywane różne narzędzia komunikacji, dodatkowo wspierały 

realizatorów projektów regrantingowych oraz szeroko promowały projekty w województwie.  

Realizatorzy projektów regrantingowych wskazując na wyzwania na jakie natknęli się podczas 

realizacji działań, ani w jednym przypadku nie wskazali na konieczność usprawnienia współpracy z 

operatorem, co potwierdza dodatkowo wysoką ocenę respondentów.  

Zdecydowanie najwięcej głosów wskazujących na wyzwania na które napotkano podczas realizacji 

projektu, udzielono problemem z rekrutacją uczestników oraz doborem odpowiednich terminów dla 

konkretnych działań projektowych. Podczas wywiadów oraz w ankietach respondenci wskazali także 

na ograniczone środki finansowe, jakie mieli do dyspozycji. Stosunkowo niewielkie budżety 

ograniczały możliwości merytoryczne realizacji wszystkich planów – działań lub przeprowadzenia 

konkretnych działań w dłuższym okresie czasu.  
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7. Aneks metodologiczny  
 

Formularz ankiety wypełnianej podczas spotkań informacyjno-szkoleniowych  

 

Szanowni Państwo!  

Witamy w opolskim badaniu sondażowym na temat zainteresowania realizacją projektów / działań z zakresu 

edukacji i animacji kulturowej w 2018 roku. Celem badania jest dostarczanie Zespołowi Eduko, informacji 

pozwalających dobrze przygotować się do tegorocznych działań Programu EDUKO. Badanie jest anonimowe, a 

uzyskane wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Wypełnienie 

ankiety zajmie ok. 10 minut. 

Zespół EDUKO 

 

1. W jakim powiecie realizuje Pan/i większość swoich działań edukacyjnych lub animacyjnych? 

Można udzielić jednej odpowiedzi. 

 miasto Opole  

 brzeski 

 głubczycki 

 kędzierzyńsko-kozielski 

 kluczborski 

 krapkowicki  

 namysłowski 

 nyski 

 oleski  

 opolski 

 prudnicki 

 strzelecki 

2. Proszę wskazać główne miejsce pracy. 

Główne miejsce pracy - wybrane ze względu na największy wymiar godzin lub największe wynagrodzenie. Jeśli 

takich miejsc jest więcej, proszę wybrać to, z którym czuje się Pan/i bardziej związany/a.  

Można udzielić jednej odpowiedzi. 

 Instytucja oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła 

policealna, uczelnia wyższa, instytucja realizująca pozaszkolne formy edukacji) 

 Instytucja kultury (obiekt kulturalny, biblioteka, muzeum, archiwum itp.) 

 Organizacja pozarządowa /trzeci sektor 

 Inny typ podmiotu (proszę zaznaczyć tę odpowiedź, jeśli nie jest Pan/i na stałe związana z instytucją 

oświaty lub kultury, albo nie pracuje Pan/i w trzecim sektorze, przedsiębiorstwie społecznym) 

3. Proszę wskazać jaką rolę Pan/i pełni/pełnili w ramach Programu EDUKO?  

Można udzielić jednej odpowiedzi. 

 Nie realizowałem/am jeszcze żadnych działań w 

ramach programu EDUKO 

 Realizator projektu regrantingowego w 2017 r. 

 Partner projektu regrantingowego w 2017 r. 

 Realizator projektu regrantingowego w 2016 r. 

 Partner projektu regrantingowego w 2016 r. 

 Realizator projektu regrantingowego w 2016 i 2017 r. 

 Partner projektu regrantingowego w 2016 i 2017 r. 

4. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości realizacji projektów w ramach Programu BMK?  

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 Z Facebooka lub innych mediów społecznościowych 

 Ze strony internetowej: http://edukoopolskie.pl/  

 Bezpośrednio od Operatora Programu w województwie /Zespołu EDUKO/ 

 Z wiadomości e-mail Operatora Programu w województwie, przesłanego do instytucji, w której pracuję 

 Od przełożonego  

 Od znajomych  

5. Którym elementem działań merytorycznych Programu EDUKO jest Pan/Pani zainteresowany/a?  

Proszę podać w jakim stopniu w skali 1-6 gdzie: 1 oznacza najmniej, 6 najbardziej 

 Korzystanie z wniosków z diagnozy do rozwoju swojej działalności 

 Udział w sieciowaniu / nawiązywanie współpracy z innym osobami działającymi w obszarze edukacji 

kulturowej 
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 Udział w szkoleniach/warsztatach 

 Korzystania z dofinansowania projektów w ramach regrantingu „Opolskie Eduko 2018” 

 Umieszczanie swoich działań na portalu informacyjnym EDUKO: http://edukoopolskie.pl/  

 Korzystanie z informacji portalu informacyjnego EDUKO: http://edukoopolskie.pl/  

6. Jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniach/warsztatach, to które tematy Pana/Panią interesują? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 Budowa partnerstw w prowadzeniu edukacji kulturowej 

 Wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą 

 Pisanie wniosków do konkursów ofert 

 Pozyskiwanie środków finansowych  ze źródeł zewnętrznych  

 Inne, jakie ……………………………………………….…………………………………… 

7.Czy zauważa Pan/Pani jakieś bariery utrudniające prowadzenie edukacji kulturowej na Opolszczyźnie?  

Można udzielić jednej odpowiedzi. 

 Tak -proszę przejść do pytania 8 

 Nie – koniec badania 

 Nie mam zdania – koniec badania 

8.Jak pokonać bariery w prowadzeniu edukacji kulturowej w województwie opolskim? 

Proszę podać w jakim stopniu w skali 1-6 gdzie 1 oznacza najmniej, 6 najbardziej 

 Stworzyć możliwości kontaktu różnych osób z obszaru edukacji i kultury /sieciowanie/ 

 Promować i wspierać osoby, które przyczyniają się do zniesienia barier poprzez wdrażanie pomysłów 

oraz realizację różnych przedsięwzięć z obszaru edukacji i kultury  

 Organizować warsztaty i szkolenia 

 Organizować konkursy grantowe wspierające ciekawe inicjatywy w regionie 

 Stworzyć regionalne centrum kultury (podmiot lub stały zespół koordynujący edukację kulturalną  

w regionie 

 Inne, jakie……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Formularz ankiety wypełnianej przez uczestników warsztatów/szkoleń. 
 
Szanowni Państwo!  
Witamy w opolskim badaniu sondażowym. Jest ono niezależną częścią analiz ewaluacyjnych prowadzonych w 
ramach programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). Celem badania jest dostarczanie informacji pozwalających na 
ocenę prowadzonego projektu EDUKO w województwie opolskim. Uzyskane wyniki będą prezentowane jedynie 
w formie zbiorczych zestawień statystycznych, które zostaną zaprezentowane na stronie 
http://edukoopolskie.pl/. Wyniki te pomogą władzom regionu na podjęcie decyzji o kontynuacji programu, czy 
jego modyfikacji, tak aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom Państwa środowiska. 
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Z góry dziękujemy za udział w badaniu! 
Zespół EDUKO 
 
EWALUACJA WARSZTATU/SZKOLENIA 
1. Jak ogólnie ocenia Pan/i warsztat, w których brał/a Pan/i udział?  
Proszę zaznaczyć oceny na skali od 1 do 5 gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą (w odniesieniu do każdego 
poniższego stwierdzenia).  
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. 

 
 

1 2 3 4 5 

Przygotowanie merytoryczne prowadzących    
 

     

Możliwość wyrażania własnego zdania/ przestrzeń do dyskusji w 
trakcie warsztatów    

     

Obecność praktycznych ćwiczeń/ trenowanie umiejętności    
 

     

Atmosfera panująca podczas warsztatów    
 

     

Poznanie nowych osób, z którymi możliwa będzie współpraca w 
przyszłości    

     

Przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów 
w codziennej pracy    

     

Dostarczenie inspiracji/ pobudzenie do refleksji w temacie edukacji 
kulturowej  

     

 
2. Co było dla Pana/i najbardziej wartościowe podczas warsztatów lub co było słabą stronę warsztatów (co 
warto byłoby zmienić)?  
Pytanie dotyczy nie tylko kwestii merytorycznych, ale także organizacyjnych (miejsce, termin, zapisy, etc.). 
Prosimy o krótkie uzasadnienie sugerowanych zmian.  
Prosimy o krótki opis. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://edukoopolskie.pl/
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Formularz ankiety wypełnianej przez realizatorów projektów regrantingowych – badanie przeprowadzone 
podczas III Forum Ludzi Kultury i Edukacji 
 
Szanowni Państwo!  
Witamy w opolskim badaniu sondażowym. Jest ono niezależną częścią analiz ewaluacyjnych prowadzonych w 
ramach programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). 
Celem badania jest dostarczanie informacji pozwalających na ocenę prowadzonego projektu EDUKO w 
województwie opolskim.  
Uzyskane wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, które zostaną 
zaprezentowane na stronie http://edukoopolskie.pl/. Wyniki te pomogą władzom regionu na podjęcie decyzji o 
kontynuacji programu, czy jego modyfikacji, tak aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom Państwa środowiska. 
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5-10 minut. 
Z góry dziękujemy za udział w badaniu! 
Zespół EDUKO 
 
EWALUACJA REGRANTINGU – wypełniają tylko osoby które realizowały/realizują projekt finansowany ze 
środków EDUKO /BMK/ w 2018 roku 
 
1. Jak opisał(a)by Pan/i realizowany przez siebie projekt, posługując się poniższymi stwierdzeniami?  
Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.  

o Planując projekt opierałam/em się na przeprowadzonych badaniach diagnostycznych środowiska 
lokalnego 

o Planując projekt opierałam/em się na własnych doświadczeniach i kreatywności 
o W trakcie realizacji projektu okazało się, że niezbędna jest elastyczność i spore zmiany w stosunku do 

koncepcji przedstawionej we wniosku 
o W trakcie realizacji projektu nie były potrzebne zmiany, projekt przebiegał tak jak został opisany we 

wniosku 
o W trakcie realizacji projektu nawiązałam/em nowe kontakty i znajomości 
o W trakcie realizacji projektu bazowała/em na sprawdzonych kontaktach i znajomościach 
o Moje działanie było optymalnie zaplanowane – dziś zaplanował/a/bym je podobnie 
o Moje działanie nie było optymalnie zaplanowane – dziś zaplanował/a/bym je inaczej 
o W moim działaniu korzystałam/em z pomocy lokalnych artystów/ instruktorów 
o W moim działaniu korzystałam/em z pomocy artystów, instruktorów spoza lokalnego środowiska 

2. Największym wyzwaniem w realizacji projektu było dla mnie:  
Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.  

o Rekrutacja uczestników  
o Współpraca z partnerem  
o Dobór odpowiednich terminów  
o Formalności i biurokracja  
o Dobre zaplanowanie działań  
o Brak rąk do pracy – niedobór ludzi do pomocy  
o Niewystarczające środki finansowe  
o Brak wiedzy/informacji  
o Współpraca z operatorem  
o Inne  

3. Czy przed realizacją projektu miał/a Pan/i okazję współpracować z Partnerem/Partnerami?  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Nie znałam/em żadnego z Partnerów przed realizacją projektu – zawiązaliśmy partnerstwo specjalnie 
na potrzeby projektu  

o Znałam/em przynajmniej jednego z Partnerów przed realizacją projektu, ale z żadnym z Partnerów 
nigdy nie współpracowaliśmy przy działaniach edukacyjno-kulturalnych  

o Przynajmniej z jednym z moich Partnerów współpracowaliśmy już wcześniej przy okazji działań 
edukacyjno-kulturalnych  

4. Jak wyglądał podział obowiązków między Panią/Panem a Partnerem/Partnerami podczas realizacji 
projektu?  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

http://edukoopolskie.pl/
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o Wspólnie podejmowaliśmy prawie wszystkie decyzje  
o Jedno/kilkoro z nas zajmowało się kwestiami merytorycznymi, a inny/inni – technicznymi (np. 

rozliczeniami, dostępnością lokalu, pozyskaniem uczestników)  
o Jedno z nas zajmowało się większością spraw/wszystkim, wkład pozostałych był ograniczony  
o Inaczej podzieliliśmy się obowiązkami  

5. Czy Operator udzielił Pani/u wsparcia podczas realizacji projektu, jakiego Pan/i oczekiwała?  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Zdecydowanie tak  
o Raczej tak  
o Trochę tak, trochę nie  
o Raczej nie  
o Zdecydowanie nie  

6. Jak ocenia Pan/i udzielone przez Operatora informacje dotyczące przygotowania wniosku w konkursie 
BMK?  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Przekazane informacje były kompletne- wszystko było dla mnie jasne  
o Otrzymałem większość przydatnych informacji, ale były i takie, których zabrakło  
o Średnio- można się było wiedzieć mniej więcej połowy potrzebnych informacji  
o Przekazane informacje były przydatne, ale brakowało w nich sprecyzowania większości ważnych 

kwestii  
o Nie dostałem od Operatora żadnych informacji w tej kwestii  

7. Które kwestie dotyczące przygotowania wniosku konkursowego w programie BMK budzą Pani/Pana 
zdaniem najwięcej trudności?  
Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.  

o Stworzenie harmonogramu  
o Zaplanowanie wydatków  
o Opisanie wydatków  
o Opisanie swojego pomysłu w formularzu wniosku  
o Doprecyzowanie współpracy z partnerem  
o Dobranie odpowiednich metod  
o Rozpoznanie potrzeb odbiorców  
o Opis swoich doświadczeń w zakresie edukacji kulturowej  
o Inne, jakie …………………………………………………………………… 

8. Jakie najważniejsze efekty przyniósł zrealizowany przez Pana/Panią projekt? *  
Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.  

o Udało się nawiązać współpracę z osobami z innego sektora niż mój własny (instytucji 
kultury/NGO/oświaty)  

o Udało się zachęcić odbiorców do aktywnego działania - uczestnicy projektu mieli poczucie 
sprawczości, wpływ na wybór i przebieg działań w projekcie  

o Działania projektowe nawiązywały do lokalnej kultury i tradycji – udało się zainteresować 
odbiorców swoim regionem  

o Udało się nawiązać współpracę z władzami lokalnymi  
o Udało się zapewnić wysokiej jakości ofertę kulturalną  
o Udało się zwiększyć kompetencje społeczne uczestników projektu  
o Udało się pobudzić kreatywność odbiorców, zachęcić ich do twórczej pracy  
o Zwiększyłem/am swoją własną wiedzę/kompetencje/umiejętności w zakresie edukacji kulturowej  
o Udało się nawiązać współpracę z osobami mojego sektora (inną szkołą/instytucją/NGO)  
o Udało się zaktywizować grupy wykluczone/zmarginalizowane  
o Udało się zaktywizować/zintegrować lokalne środowisko  
o Udało się zintegrować różne pokolenia  
o Inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak ocenia Pan/i szanse na kontynuację swojego projektu? *  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Mam już konkretne plany dotyczące dalszego rozwoju projektu  
o Być może uda się kontynuować projekt w przyszłości  
o Projekt raczej nie będzie kontynuowany  
o Był to projekt o charakterze jednorazowym  



29 

 

o Nie wiem/nie myślałam/em o tym  
10. Jaką rolę pełnił/a Pan/i w projekcie?: *  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Jestem /byłam/em głównym wnioskodawcą projektu  
o Jestem /byłam/em jedynym partnerem w projekcie  
o Jestem /byłam/em jednym z partnerów w projekcie  

11. Ile razy ubiegał/a się Pan/i dotąd o dofinansowanie projektu z zakresu edukacji kulturowej (poza 
programem BMK) – pisząc wniosek, startując w konkursie? *  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o Ani razu – BMK to pierwszy program, w którym pisałam wniosek o dofinansowanie  
o 1-2 razy  
o 3-5 razy  
o 6 razy lub więcej  

 
PRZYSZŁOŚC EDUKO 
12. Czy program BMK / EDUKO powinien być kontynuowany w kolejnych latach?  
Można udzielić jednej odpowiedzi. 

o TAK 
o NIE 
o Nie mam zdania 

13. Co było dla Pana/i najbardziej wartościowe w EDUKO lub co było jego słabą stroną?  
Prosimy o krótkie uzasadnienie sugerowanych zmian.  
Prosimy o krótki opis. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 


