RAPORT EWALUACYJNY
częściowo podsumowujący realizację projektu
pn.:

”Siekierki reAKTYWACJA”
Projekt współfinansuje
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– ogólne podsumowanie realizacji ww.
projektu

WPROWADZENIE
Najważniejsze informacje
Od marca do 31 grudnia 2012 roku Parafialny Klub Sportowy FALCONIA realizował
projekt pn. ”Siekierki reAKTYWACJA”, którego głównym celem była integracja
mieszkańców Siekierek i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce
zamieszkania, które będzie stawało się lepsze/piękniejsze dzięki jego mieszkańcom.
Zadanie to zakładało realizację wzajemnie się uzupełniających wydarzeń mających
charakter konkursowy, cyklicznych spotkań oraz incydentalnych działań, wśród których zrealizowano następujące:







konkurs fotograficzny ”Zobacz moje Siekierki”
co miesięczne spotkania mieszkańców z historią Siekierek
Święto Siekierek
Konkurs na najładniejszą świąteczną iluminację przed domem lub na balkonie
Siekierkowskie Spotkanie Świąteczne

Ponadto w ramach realizacji zadania utworzone zostały także dwa ”narzędzia” informacyjne dla mieszkańców Siekierek, które skutecznie służyły wzajemnej integracji
i wymianie informacji. Są to tak odmienne w swej formie narzędzia, aby korzystały z
nich wszystkie osoby zainteresowane wybierając bardziej odpowiadającą im formę
przekazu. Wspomniane „narzędzia” to:

 tablic ogłoszeń pn. „Dobrze wiedzieć - Pomagamy sobie wzajemnie”
 strona internetowa projektu, www.siekierki-reaktywacja.pl

Łącznie w zadania wzięło udział ok. 400 uczestników (9 w konkursie fotograficznym,
ok. 150 w spotkaniach, ok. 300 w Święcie Siekierek, ok. 20 w Konkursie na najładniejszą iluminację i ok. 50 osób w Świątecznym Spotkaniu Siekierkowskim, ponieważ jednak osoby te w jakiejś części się powtarzały więc ostateczną liczbę uczestników projektu oszacowano na podstawie własnych obserwacji i dokumentacji fotograficznej). Ponadto zanotowano ponad 2.600 odwiedzin/wejść na stronę projektu
www.siekierki-reaktywacja.pl i kilkanaście/kilkadziesiąt osób czyta informacje projektowe zamieszczane na portalu społecznościowym facebook
https://www.facebook.com/pages/Siekierki-reAKTYWACJA-2012/288501494553467
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Ewaluacja projektu
Ocena ww. projektu odbywała się podczas ostatniego spotkania w ramach projektu
tj. Świątecznego Spotkania Siekierkowskiego, w którym brała udział ok 1/8 wszystkich uczestników zadania, a tylko ok. 20 osób wypełniło przekazane ankiety, co stanowi 5% wszystkich biorących udział w siekierkowskich wydarzeniach realizowanych
w 2012 roku przez PKS Falconia. Statystycznie i socjologicznie więc ta ilość wypełnionych ankiet ma niewielkie znaczenie i nie odzwierciedla poglądów/zadania większość uczestników. Nie mniej jednak przedstawiamy te wyniki, aby choć zasygnalizować jak projekt „Siekierki reAKTYWACJA” wyglądał w oczach mieszkańców
Siekierek.
W przekazanej uczestnikom projektu ankiecie zawartych zostało jedenaście pytań,
zamkniętych i otwartych, w których ocenie poddana została m.in. organizacja projektu i jej poszczególne elementy, a także celowość tego typu działań i tzw. kwestia „co
dalej” w aktywizacji Siekierek.
W pierwszym pytaniu pytano o to, czy działania PKS Falconia były wcześniej znane
osobom odpowiadającym. Na pytanie to 17 udzieliło pozytywnej odpowiedzi, a tylko
3 przyznały, że nie znały wcześniej aktywności Falconii.
Kolejne pytanie (drugie) dotyczyło sposobu w jaki uczestnicy dowiedzieli się
o podejmowanych działaniach (można było wybrać kilka odpowiedzi). Udzielone
odpowiedzi rozkładały się następująco:







ogłoszenia parafialne
ulotka w skrzynce na listy
plakaty w sklepach, przychodni itp.
od znajomych
Internet

14
4
3
4
3

W kolejnym pytaniu organizatorzy sprawdzali, w której części projektu dana osoba
brała udział, a odpowiedzi na trzecie pytanie znajdują się w poniższej tabelce:







niedzielne spotkania siekierkowskie
konkurs fotograficzny o Siekierkach
konkurs na najładniejszy ogródek, balkon
Święto Siekierek
Konkurs na najładniejszą iluminację

9
2
1
12
7
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Czwarte pytanie było pytaniem otwarty, w którym odpowiadający mieli odpowiedzieć
która część Projektu najbardziej się im podobała i dlaczego? Udzielone odpowiedzi
zostały zapisane poniżej (niestety nie wszyscy udzielili odpowiedzi na to pytanie):








Korzenie Siekierek






niedzielne spotkania – 2 takie same odpowiedzi

Święto Siekierek – więcej sportowych wydarzeń
konkurs fotograficzny
spotkania i Święto Siekierek
niedziele spotkania – świetna okazja do zdobycia wiedzy o Siekierkach
bardzo podobała mi się iluminacja świąteczna na Boże Narodzenie
oraz spotkania siekierkowskie
Święto Siekierek, najładniejsza iluminacja
konkurs fotograficzny
konkurs na najładniejszą iluminację – 2 takie same odpowiedzi

Kolejne piąte pytanie, to dalszy ciąg prośby ze strony organizatorów o ogólną ocenę
prowadzonych działań, a w szczególności tych, które nie były dobrym pomysłem.
Zadawane pytanie brzmiało tak: Która część Projektu była Pani/Pana zdaniem nietrafionym pomysłem i dlaczego?
A udzielone odpowiedzi prezentują się następująco (niestety nie wszyscy udzielili
odpowiedzi na to pytanie):









konkurs na najładniejszy ogródek – słabo wypromowany
raczej nie było
konkurs na najładniejszy ogródek – mało było wiadomości na ten temat
są ok
trudno powiedzieć
konkurs na najładniejszy ogródek
trudno powiedzieć

W szóstym pytaniu proszono o ocenę poszczególnych części projektu, a że osoby
wypełniające ankietę na ostatnim spotkaniu projektowym nie brały udziału we
wszystkich jego częściach, więc swoje oceny odnosili tylko do tych wydarzeń, w których brali udział.
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I tak najwięcej osób oceniło Święto Siekierek i Konkurs na najładniejszą iluminację
świąteczną. Udzielone odpowiedzi przedstawiały się w sposób następujący:

Jak ocenia Pani/Pan organizację Konkursu
fotograficznego?
7
 dobrze
 źle
2
 bardzo dobrze
1
 nie mam zdania
Jak ocenia Pani/Pan organizację niedzielnych
spotkań siekierkowskich?
4
 dobrze
 źle
3
 bardzo dobrze
4
 nie mam zdania






Jak ocenia Pani/Pan organizację
Święta Siekierek?
dobrze
źle
bardzo dobrze
nie mam zdania

6
7

Jak ocenia Pani/Pan organizację Konkursu
na najładniejszą iluminację?
6
 dobrze
 źle
6
 bardzo dobrze
1
 nie mam zdania
W kolejnym siódmym pytaniu organizatorzy dalej poddawali krytyce działania i sposób ich prowadzenia i prosili o wskazówki, co dana osoba zmieniłaby w poszczególnych elementów Projektu. Wśród podawanych odpowiedzi znalazły się następujące:











więcej promocji, więcej osób integrujących/pomagających
nie zmieniałabym nic
organizacja bazy wysyłkowej i rozsyłanie informacji mailowo
więcej wiadomości ogłaszać na ten temat, co się organizuje w tym miesiącu
jak to się rozbuja i ludzie się przekonają to będzie dobrze
było fajnie, lecz za mało osób, będzie lepiej
nic
informacja elektroniczna
wszystkie są w swoim rodzaju

raport ewaluacyjny

Str. 06

Na ósme pytanie brzmiące w sposób następujący: Czy potrzebny był taki projekt
integrujący i aktywizujący mieszkańców Siekierek? Wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdzącą (20 odpowiedzi – tak), co zmotywowało organizatorów projektu
”Siekierki reAKTYWACJA” do dalszych działań na rzecz mieszkańców tej części
stolicy.
Kolejne dwa pytania zadane uczestnikom projektu miały formę otwartą i dotyczyły
przyszłych działań jakie miałyby być prowadzone na Siekierkach i dla Siekierczan, a
ich treść jest następująca:
Pytanie nr 9 - Czy któryś z elementów Projektu należałoby kontynuować w kolejnych
latach?

Odpowiedzi:







Święto Siekierek









tak większość z tych projektów dalej realizować

niedzielne spotkania, iluminacje i konkurs fotograficzny
spotkania niedzielne i Święto Siekierek
wszystkie
konkurs fotograficzny, Święto Siekierek, konkurs na iluminację, konkurs na
ogródek
wszystkie
tak
Święto Siekierek, niedzielne spotkania
konkursy połączone z wiedzą
te, które cieszą mieszkańców Siekierek
konkurs foto

Pytanie nr 10 - Proszę podać propozycję tematu jednego z niedzielnych spotkań
siekierkowskich

Odpowiedzi









„Życie codzienne w okresie powojennym”
objawienia
Olendrzy na Siekierkach
„Egzotyczne” narodowości na Siekierkach
spotkania z mieszkańcami, sport, zawody na terenie Siekierek
może zapraszać znawców/historyków itp.
spotkanie z p. Władzią o objawieniach

raport ewaluacyjny

Str. 07

Ostatnie, jedenaste pytanie dotyczyło nawiązania współpracy z Parafialnym Klubem
Sportowym FALCONIA w realizacji działań przez niego podejmowanych i na pytanie
Czy chciałaby Pani/Pan włączać się czynnie w działania PKS Falconia?, 10 osób
odpowiedziało pozytywnie, 5 twierdziło, że jeszcze tego nie wie, a kolejne 5 nie
udzieliło w ogóle odpowiedzi.

PODSUMOWANIE
Uczestnicy projektu

”Siekierki reAKTYWACJA”
wypełniający ankietę ewaluacyjną dosyć wysoko ocenili działania podejmowane przez
PKS Falconia na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Siekierek, a najbardziej
podobały im się dwa działania projektowe tj.: Święto Siekierek i Konkurs na najładniejszą świąteczną iluminację. Jednogłośnie podkreślili potrzebę organizacji tego typu
działań, które mają służyć pełniejszej integracji mieszkańców danego miejsca i wyrazili nadzieję, że realizowany w tym roku projekt będzie kontynuowany.

© falconia

