
 
 

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu 
BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku 

Projekt realizowany we współpracy 
organizacji pozarządowych, partnerów instytucjonalnych oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa 

 





Konsorcjum organizacji pozarządowych 

 
 



Partnerzy: 
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

• Urząd Dzielnicy Praga Północ 

• Gimnazjum nr 31 w Warszawie 

• Zespół Szkół nr 112 w Warszawie 

• Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie 

• Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ 

• Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 

• Dom Kultury TU Praga 

• Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ 

 
 



Wspólne cele: 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 7-18 lat z obszaru Pragi Północ  

poprzez ich aktywizację  
oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i 
niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży  

w terminie od 1.06.2013 do 31.12.2014 roku. 
 

Motto projektu: 

 
Dzięki naszej współpracy, żadne dziecko nie pozostaje 

samo.  
 



Cele szczegółowe w odniesieniu do 
odbiorców bezpośrednich 

• podniesienie wyników w nauce dzieci w wieku 7-
18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 
względu na niskie wyniki egzaminów  

• podniesienie frekwencji dzieci i młodzieży w 
wieku 7-18 lat zagrożonej wykluczeniem 
społecznym ze względu na niski poziom wyników 
egzaminów 

• zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i 
młodzieży i ich rodzin 

• reintegracja z grupą rówieśniczą dzieci i 
młodzieży w wieku 7-18 lat 
 



Placówki wsparcia 
dziennego 

Ulica 

Kluby 
Młodzieżowe 

Szkoły 

 Warsztaty dla dzieci 
 Program profilaktyczny 
 Korepetycje specjalistyczne 
 Spotkania interdyscyplinarne 
 Warsztaty dla kadry 
 Szkolne dni kulturalne 
 Inauguracja miniprojektów 

 Korepetycje ogólne 
 Terapia logopedyczna i pedagogiczna 
 Konsultacje psychologiczne 
 Wsparcie dla rodzin 

 Grupy uliczne 
 Miniprojekty 
 Praca interwencyjna 
 Weekendowe rozgrywki gier planszowych 

 Rajdy piesze 
 Teatr 
 Rozgrywki gier planszowych 
 Korepetycje  



Warsztaty  
Stowarzyszenie STOP-KLATKA -
Spektakl interaktywny 

Stowarzyszenie Q Zmianom –
warsztaty wspierające uczenie się 



Ewaluacja 

W prezentacji zostały umieszczone wybrane wyniki ewaluacji 
projektu.  
Dane zostały zebrane w okresie od czerwca 2013 roku do maja 
2014 roku i dotyczą pierwszej części realizacji projektu – 
semestru zimowego roku szkolnego 2013/2014. 
Obejmują one: 
• Średnie przedmiotów szkolnych 
• Frekwencję 
• Liczbę godzin nieusprawiedliwionych 
• Analizę wywiadów z uczestnikami grup miniprojektowych 
Dane pochodzą z trzech szkół objętych projektem: Szkoły 
Podstawowej numer 73, Gimnazjum numer 31 i 32.  



Agenda wyników 

• Skala projektu 

• Wyniki szkolne 

• Ocena zachowania 

• Liczba godzin nieusprawiedliwionych 

• Frekwencja szkolna 

• Kompetencje społeczne 

• Reintegracja z grupą rówieśniczą 

• Podsumowanie 



Skala projektu 

Do marca 2014 roku w Bazie Monitorującej zgromadzono 
dane 835 osób, natomiast w projekcie aktywnie wzięło udział 
660 dzieci i młodzieży. 
 
Oznacza to, że 79,5% osób, o których zostały zebrane dane 
dostało przynajmniej 1 rodzaj wsparcia a 20,5% nie otrzymało 
pomocy ze strony organizacji realizujących projekt. 
 
Poniżej zaprezentowane zostaną ogólne statystyki projektu tj.: 
• Liczbę dzieci uczestniczącą w poszczególnych działaniach 
• Liczbę dzieci, które otrzymały wsparcie 
• Liczbę dzieci w danych szkołach, które otrzymały wsparcie 
 



Liczba dzieci w działaniach 

Działania 

Ilość dzieci – 

pierwszy 

semestr 

Procent dzieci w 

działaniach – 

pierwszy semestr 

Ilość dzieci – 

całościowo 

Procent dzieci w 

działaniach – 

całościowo 

Warsztaty uczenia przez całe życie 304 37% 543 65% 

Spektakle profilaktyczne 171 21% 260 31% 

Warsztaty profilaktyczne 142 17% 232 28% 

Miniprojekty 117 14% 128 15% 

Weekendowe rozgrywki gier 

planszowych 103 12% 142 17% 

Korepetycje ogólne 101 12% 135 16% 

Konsultacje indywidualne 74 9% 79 9% 

Zajęcia pedagogiczne 57 7% 62 7% 

Baza sportowa 50 6% 53 6% 

Opieka weekendowa w Klubach 

Młodzieżowych 41 5% 43 5% 

Warsztaty dla rodziców 38 5% 41 5% 

Korepetycje specjalistyczne 31 4% 34 4% 

Grupa uliczna 25 3% 33 4% 

Grupa wsparcia dla rodzin 20 2% 25 3% 

Zajęcia logopedyczne 19 2% 22 3% 

Zajęcia teatralne 16 2% 16 2% 



Ilość wsparcia 
Ilość wsparcia Ilość dzieci Procent dzieci 

1 rodzaj wsparcia 365 44% 

2 rodzaje wsparcia 114 14% 

3 rodzaje wsparcia 93 11% 

4 rodzaje wsparcia 44 5% 

5 rodzaje wsparcia 19 2% 

6 rodzaje wsparcia 15 2% 

7 rodzaje wsparcia 8 1% 



Ilość wsparcia dzieci z danych szkół 

Liczba dzieci, które otrzymały 

różne rodzaje wsparcia 

Suma dzieci, które 

otrzymały 

przynajmniej 1 

rodzaj wsparcia 

Szkoły brak 1 2 3 4 i 

więcej 

SP nr 73 103 138 27 14 22 201 

SP nr 354 9 2 1 0 0 3 

Gimnazjum nr 31 13 36 19 20 18 93 

Gimnazjum nr 32 24 83 57 44 26 210 

Inne szkoły 

ponadpodstawowe 

7 37 6 7 9 59 

Inne szkoły 

podstawowe 

5 8 3 5 3 19 

Bez szkoły 9 61 1 3 8 73 



Cel 1: 

podniesienie wyników w nauce 



Wyniki szkolne – korepetycje specjalistyczne 

Średnie ocen semestralnych z przedmiotów wspieranych podczas korepetycji 
specjalistycznych w Szkole Podstawowej numer 73 (N=5) oraz Gimnazjum numer 
32 (N = 8). 



Ocena zachowania - miniprojekty 
Średnia ocen zachowania uczestników grup miniprojektowych ze Szkoły 
Podstawowej numer 73 (N= 45). 



Cel 2: 

podniesienie frekwencji 



Frekwencja szkolna - gimnazja 
Gimnazjum nr 31 Gimnazjum nr 32 

Frekwencja semestr 

letni 

2012/2013 

semestr zimowy 

2013/2014 

semestr letni 

2012/2013 

semestr zimowy 

2013/2014 

brak 

wsparcia 

72,57 65,00 70,38 81,47 

1 wsparcie 72,67 70,91 66,10 83,15 

2 wsparcia 79,00 81,92 75,10 80,70 

3 wsparcia 70,00 88,35 81,55 85,77 

4 wsparcia i 

więcej 

72,42 74,33 77,83 85,96 

W Szkole Podstawowej numer 73 nie wykryto istotnych różnic we frekwencji szkolnej 
między grupami, które otrzymały różną ilość rodzajów wsparcia. 



Frekwencja szkolna – gimnazjum 31 - 
warsztaty 



Spadek godzin nieusprawiedliwionych - szkoły 

Łącznie, w skali całego projektu liczba godzin nieusprawiedliwionych 
spadła u 290 osób, wzrosła u 78 osób. 



Liczba godzin nieusprawiedliwionych - 
miniprojekty 

Średnia liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników grup miniprojektowych 
(N= 63). 



Miniprojekty 

Armia Zbawienia – Jasełka dla rodziców 

 

GPAS– Street Art 

 

Stowarzyszenie dla Rodzin  - 
Festiwal pierogów 

 



Cel 3: 

zwiększenie kompetencji 
społecznych 



Kompetencje społeczne - miniprojekty 

Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników wywiadu na pytanie czego nauczyli 
się podczas realizacji miniprojektu (Liczba wypowiedzi w pytaniu= 36). 



Cel 4: 

reintegracja z grupą rówieśniczą 



Reintegracja z grupą rówieśniczą - 
miniprojekty 

Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników miniprojektów na pytanie jakie zasady są 
ważne dla pracy w grupie (Liczba wypowiedzi w pytaniu= 29). 



Podsumowanie 

Skala projektu 

W projekcie wzięło udział więcej odbiorców bezpośrednich niż 
zakładano na początku. 

Wyniki szkolne 

Korepetycje specjalistyczne były skuteczne – podwyższyły wyniki 
w nauce, analiza wyników szkolnych uczestników korepetycji 
ogólnych nie wykazała takiej tendencji. 

Ocena zachowania, liczba godzin nieusprawiedliwionych 

Udział w miniprojektach podwyższył frekwencję szkolną, ocenę 
zachowania oraz zmniejszył liczbę godzin nieusprawiedliwionych. 



Podsumowanie c.d. 

Frekwencja szkolna 
Działania BAZY wpłynęły na wzrost frekwencji wśród 
gimnazjalistów – im więcej różnorodnego wsparcia zostało 
dostarczone, tym wyższa była frekwencja szkolna uczestników 
tych działań. 
Kompetencje społeczne 
Miniprojekty podwyższyły kompetencje społeczne wśród 
dzieci i młodzieży – uczestnicy deklarowali nabycie 
umiejętności m.in. współpracy, pomocy innym. 
Reintegracja z grupą rówieśniczą 
Uczestnicy miniprojektów potrafili zdefiniować zasady 
sprzyjające współpracy w grupie, jednocześnie mówiąc, że 
wspólne działanie poprawiło ich relacje. 

 



Podsumowanie c.d. 

Ogólne wnioski z zebranych danych: 

• Różnorodne wsparcie było skuteczniejsze niż 
pojedyncze 

• Ważny jest ujednolicony system prowadzenia działań 
m.in. korepetycji ogólnych 

• Małe zaangażowanie najsłabszych uczniów – potrzeba 
włączenia ich do projektu 

• Brak widocznych efektów korepetycji ogólnych 

• Niski udział rodziców i nauczycieli należy podwyższyć 
polepszając oddziaływania promocyjne 

 



Kontakt 

 
Kierownik projektu 

Olga Wieczorek – Trzeciak 

 
Telefon 663 968 535 

E-mail 

o.wieczorek@qzmianom.org  

 

Cały raport: 

www.praskieforum.org.pl 

www.facebook.com/Baza-Akcji  

mailto:o.wieczorek@qzmianom.org
http://www.praskieforum.org.pl/
http://www.facebook.com/Baza-Akcji
http://www.facebook.com/Baza-Akcji
http://www.facebook.com/Baza-Akcji


Prezentacja opublikowana została na Wolnej Licencji z uzaniem autorstwa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. 
 
Więcej o wolnych licencjach: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 


