O mierzeniu efektów działań społecznych. Premiera podręcznika i warsztat.
PROGRAM
Termin: 17 listopada 2017 r. godz. 12:00-16:00
Miejsce: Sala konferencyjna im. Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego (parter),
Adres: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa
12:00 – 12:15

Rejestracja i kawa na dobry początek!

I część (plenarna) 45 min.
Jak powstały Standardy mierzenia efektów i gdzie jest Podręcznik?
Powitanie i wprowadzenie: Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców
Po co mierzyć efekty? Wnioski z badań opinii i potrzeb społeczności lokalnych
nt. działających w nich organizacji społecznych.
Gość specjalny i autor raportu: Tomasz Schimanek
Co jest najtrudniejsze w mierzeniu efektów?
Uczestnicy (głosowanie).
12:15 – 13:30

Nasze podejście do mierzenia efektów, czyli jak poradzić sobie z trudnościami?
Prezentacja autorów podręcznika i trenerów warsztatów: Aleksandry Gołdys i
Łukasza Ostrowskiego.
II część (w grupach i plenarna) 30 min.
Zadanie do myślenia - o przygotowaniu mojej organizacji do mierzenia
efektów. Dyskusja
Misja? Cele? Efekty? - jak to wyjaśnić, co i dlaczego robimy.
Plebiscyt na przykłady programów/organizacji do pracy ćwiczeniowej w II
sesji. Zadanie pozwoli nam wyłonić 3-4 projekty lub programy, które będą
punktem wyjścia do ćwiczeń w grupach po przerwie.

13:30 – 14:00

Lunch (menu wegetariańskie)

II sesja - warsztatowa
Prowadzenie: Aleksandra Gołdys, Łucja Krzyżanowska, Łukasz Ostrowski
14:00 – 15:45

15:45 – 16:00

Dotkniemy istotnych obszarów standardów mierzenia efektów: diagnozy,
tworzenia teorii zmiany, wskaźników oraz komunikowania efektów do
społeczności lokalnych. Podzielimy się na 3-4 grupy w zależności od liczby
uczestników. Rozmowa moderowana w grupach przeplatana ćwiczeniami,
zadaniami i komentarzem na forum.
Podsumowanie

Seminarium organizowane w ramach i na zakończenie projektu „Działamy
dla zmiany” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, a realizowanego przez Forum Darczyńców w Polsce.

Goście i trenerzy:
Aleksandra Gołdys - socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Członkini zespołu Centrum Wyzwań
Społecznych przy Instytucie Studiów Społecznych UW. Specjalizuje się w badaniach jakościowych,
etnograficznych oraz ewaluacyjnych. Pracowała dla wielu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Innowacji Społecznych „Stocznia, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Przez 5 lat tworzyła zespół Projektu Społecznego 2012 – który ze środków CEE Trust badał i wspierał zmiany
społeczne związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Ewaluowała programy społeczne UEFA i
koordynowała pierwsze w Polsce badanie społecznego oddziaływania Orlików na społeczności lokalne. Pracuje
obecnie w Biurze Innowacji w Przestrzeni Akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka
podręcznika nt. mierzenia efektów działań społecznych.
Łucja Krzyżanowska - członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i dyrektorka
ds. działalności komercyjnej. Doktor nauk społecznych, socjolożka. Absolwentka Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka społeczna i marketingowa. Doświadczenie zdobywała w projektach
społecznych, realizowanych między innymi dla Instytutu Socjologii, Instytutu Spraw Publicznych, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research–
Service, gdzie zajmowała się badaniami dla sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. Moderatorka i
badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje
studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem sieci „Latających
Socjologów”. Na warsztatach uczy, jak diagnozować potrzeby lokalnych społeczności i jak ewaluować projekty
społeczne.
Łukasz Ostrowski - ewaluator w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na co dzień
zajmuje się planowaniem i realizacją badań ewaluacyjnych, ale przede wszystkim pokazywaniem jakie pożytki
przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych. Organizuje seminaria nt. ewaluacji dla
realizatorów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współautor poradników „Ewaluacja – Jak to
się robi?” i „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)?” oraz standardów mierzenia efektów Forum
Darczyńców.
Tomasz Schimanek - polityk społeczny, związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Polsce, członek
i współpracownik wielu organizacji pozarządowych, na stałe związany z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Trener, doradca, ewaluator programów społecznych, ekspert od lat zaangażowany w działania na rzecz
współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, wspiera także rozwój ekonomii społecznej
i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących działalności
organizacji pozarządowych, współpracy obywateli z samorządem terytorialnym czy ekonomii społecznej.
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