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Wrocław, 30.08.2011 r. 

Celem projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice” była 

aktywizacja zawodowa 25 kobiet, pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych  

na terenie gminy wiejskiej Mysłakowice, poprzez udział w 40-godzinnych 

warsztatach, podczas których uczestniczki uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną  

do rozpoczęcia i prowadzenia różnorakich usług na terenach wiejskich gminy 

Mysłakowice. 

W czasie trwania warsztatów, które zostały przeprowadzone w gospodarstwie 

agroturystycznym w Łomnicy, ul. Świerczewskiego 12, w terminie  

22.08-26.08.2011 r., uczestniczki zapoznały się z następującymi zagadnieniami: 

 podstawowe akty prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 ekonomia, marketing oraz reklama dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 możliwości finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw – 

kredyty bankowe oraz dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013

 tradycyjne usługi wiejskie 

Warsztaty były prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. 

Organizator zapewnił materiały i pomoce konieczne do uczestnictwa w warsztatach. 

Po rozpoczęciu warsztatów każdy uczestnik, otrzymał pakiet szkoleniowy w formie 

broszury oraz po ich zakończeniu certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.  

Projekt „Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice” był realizowany  

w okresie od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku.

 Założenia do projektu zakładały, że w wyniku udziału w projekcie „Wiejska 

Akademia Usług w gminie Mysłakowice”, 25 kobiet pozostających bez zatrudnienia, 

zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Mysłakowice, uzyskując praktyczną 

wiedzę uzyska wyższą samoocenę, a także wiarę we własne siły i umiejętności. Celem 

projektu było także wskazanie możliwości wykorzystania potencjału kobiet  

i posiadanego przez nich zaplecza oraz zwrócenie uwagi mieszkańców gminy 

Mysłakowice na problem bezrobocia kobiet. 

Przedmiot ewaluacji
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 Przedmiotem ewaluacji były twarde i miękkie rezultaty założone w projekcie. 

Przez twarde rezultaty rozumie się mierzalne rezultaty, które zostały osiągnięte w 

wyniku realizacji projektu dzięki uczestnictwa w nim. W projekcie zostały założone 

następujące twarde rezultaty: 

 Liczba godzin zrealizowanego szkolenia warsztatowego - 40

 Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym  - 25 

 Liczba wydanych pakietów materiałów szkoleniowych  - 25 

 Liczba wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie 

 warsztatów - 25

 Liczba wydanych plakatów informacyjnych - 30

Przez miękkie rezultaty rozumie się tu zmiany, jakie nastąpiły w postawach, 

zachowaniach i umiejętnościach i innych cechach uczestniczek projektu „Wiejska 

Szkoła Florystyki”.  

 Ewaluację w zakresie oceny miękkich rezultatów przeprowadzono  

w sierpniu 2011 roku, na początku i na końcu warsztatów, prowadzonych w ramach 

projektu. Był to jeden z etapów przewidzianego w projekcie procesu ewaluacyjnego.  

Wśród uczestniczek projektu przeprowadzono badanie dotyczące oceny projektu pod 

względem organizacyjnym, oceny atmosfery zajęć, warunków pracy, poziomu 

zadowolenia z poszczególnych zajęć, otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz 

przydatności zdobytej wiedzy. Rezultaty miękkie założone w projekcie to: 

 wzrost wiedzy uczestniczek programu dotyczącej zasad tworzenia  

i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 

 zmniejszenie u uczestniczek programu zagrożenia wykluczeniem społecznym, 

 uzyskanie przez uczestniczki programu wiedzy pozwalającej im na 

wykorzystanie własnego potencjału,  

 wzrost samooceny uczestniczek programu,

 poprawa stanu psychofizycznego uczestniczek programu,

 zwrócenie uwagi mieszkańców gminy Mysłakowice na problem bezrobocia 

kobiet,
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I. Pytania badawcze w zakresie oceny rezultatów miękkich 

1. Jakie są efekty udziału Pani w warsztatach szkoleniowych zrealizowanych  

w ramach projektu?

2. Jak ocenia Pani umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu? 

3. Które z części szkolenia okazały się Pani zdaniem najbardziej interesujące  

i przydatne?

4. Co sądzi Pani na temat czasu trwania szkolenia? 

5. Czy projekt zainspirował Panią do poszerzenia wiedzy o prowadzeniu własnej 

firmy?

6. W jaki sposób chciałaby Pani uczestniczyć w dalszym dokształcaniu? 

7. Czy uważa Pani, że warsztaty przyczynią się do aktywnego wykorzystania 

swoich możliwości przez kobiety – mieszkanki gminy Mysłakowice? 

8. Czy uważa Pani, że inicjatywa warsztatów zwróci uwagę mieszkańców gminy 

Mysłakowice na problem bezrobocia kobiet? 

II. Pytania badawcze w zakresie oceny samego projektu i jego organizacji.

1. Jak ocenia Pani wiedzę przekazaną podczas szkolenia? 

2. Czy tematyka szkolenia okazała się zgodna z Pani oczekiwaniami? 

3. Jak ocenia Pani sposób przekazywania wiedzy podczas szkolenia?

4. Czy taka forma prowadzenia zajęć była dla Pani interesująca? 

5. Jak ocenia Pani materiały szkoleniowe zaprezentowane i udostępnione  

na zajęciach? 

6. Jak ocenia Pani przygotowanie merytoryczne wykładowców? 

7. Jak ocenia Pani przygotowanie organizacyjne szkolenia ?
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Odpowiedzi na tak postawione pytania badawcze, pozwoliły na zebranie 
informacji dotyczących przydatności, skuteczności, użyteczności a także efektywności 
warsztatów oraz subiektywnego poczucia zmian postaw i zachowań uczestniczek 
projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice”.  

Przyjęte kryteria ewaluacji 

Kryterium rzetelności – ewaluację przeprowadzono zgodnie ze standardami 

profesjonalnymi (określono pytania badawcze, dobrano metodę badawczą, 

skonstruowano kwestionariusz ankiety, zebrano i zinterpretowano wyniki badań). 

Kryterium wykonalności - ewaluację przeprowadzono w sposób precyzyjny.  

Kryterium przyzwoitości - ewaluację przeprowadzono w sposób uczciwy.  

Kryterium przydatności - ewaluacja dostarczyła informacji o osiągniętych rezultatach 

projektu.

Metody badawcze

W badaniu zastosowano metodę ilościową oraz dwie ankiety jako narzędzia. Dla 

potrzeb niniejszych badań skonstruowano kwestionariusze składające się z pytań 

zamkniętych i półotwartych.  

Próba badawcza:

Przebadano łącznie 25 osób uczestniczących w projekcie „Wiejska akademia usług  

w gminie Mysłakowice” . 

Ankieta ewaluacyjna wstępna – Część I – badanie przeprowadzone zostało  

na początku warsztatów szkoleniowych w sierpniu 2011 r. – udział w nim wzięło 25 

osób.

Ankieta ewaluacyjna oceniająca projekt – Część II - badanie przeprowadzone na 

zakończenie warsztatów szkoleniowych w sierpniu 2011 r. – udział wzięło 25 osób. 
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Cechy społeczne badanych osób: 

Płeć: 25 kobiet

Wiek: 16 lat – 65 lata 25 osób, w tym:

 21 lat – 1 osoba

 22 lat – 2 osoby

 25 lat – 1 osoba

 26 lat -1 osoba

 28 lat – 2 osoby

 30 lat – 2 osoby

 31 lat – 2 osoby

 33 lata – 3 osoby

 37 lat – 1 osoba

 39 lat – 1 osoba

 44 lata – 1 osoba

 45 lat – 1 osoba

 46 lat – 1 osoba

 49 lat – 1 osoba

 50 lat – 1 osoba

 53 lata – 1 osoba

 54 lata – 1 osoba

 57 lat – 1 osoba

 62 lata – 1 osoba

 64 lat – 1 osoba
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Wykształcenie: 

 podstawowe i gimnazjalne - 3 osoby

 ponadgimnazjalne - 17 osób

 pomaturalne - 4 osoby

 wyższe      - 1 osoba 

Miejsce zamieszkania:

wieś – 25 osób 

gmina wiejska Mysłakowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie 

WYNIKI BADAŃ 

CZĘŚĆ I  
WSTĘPNA ANKIETA EWALUACYJNA  

W I części ewaluacji projektu, analizie zostały poddane oceny i odpowiedzi 

uczestniczek projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice”, na pytania 

zawarte w kwestionariuszu wstępnej ankiety ewaluacyjnej. Badanie zostało 

przeprowadzone przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych w miesiącu sierpniu 

2011 roku, w Łomnicy, przy ul Świerczewskiego 12 . Uczestniczki dokonywały ocen i 

odpowiadały na postawione pytania przed rozpoczęciem zajęć w projekcie.  

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie „Wiejska Akademia Usług w gminie 

Mysłakowice” były w przedziale wiekowym od 20 do 62 lat. 
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I. Skąd uzyskali Państwo informację na temat projektu? 

Odpowiedzi na pytanie pomimo możliwości wyboru kilku wariantów odpowiedzi 

zostały przedstawione poniżej: 

 ze strony WWW - 1 osoba

 z ogłoszeń i plakatów – 1 osoba 

 od znajomych – 7 osób

 inne ( DODR/PZD ) - 18 osób

II. Jakie motywy skłoniły Państwa do wzięcia udziału w projekcie? 

Odpowiedzi udzielone na pytanie pozwoliły na dokonanie analizy motywów, które 

skłoniły kobiety do wzięcia udziału w projekcie.  

 podniesienie kwalifikacji – 21 osób

 nabycie nowych umiejętności – 20 osób 

 nieodpłatność szkolenia – 12 osób 

 opis projektu i jego reklama – 7 osób

 brak wiedzy o prowadzeniu MŚP – 11 osób 

 poprawa samopoczucia – 14 osób

 poczucie marginalizacji kobiet na terenach wiejskich – 16 osób

 inne (poznanie nowych ludzi i ich umiejętności) – 1 osoba

Zdecydowana większość uczestniczek szkolenia zgodnie wskazała, że najistotniejszym 

czynnikiem był motyw edukacyjny - nabycie nowych umiejętności oraz podniesienie 

własnych kwalifikacji. Aż połowa badanych wskazała, że ważnym motywem była 

poprawa samopoczucia i na poczucie marginalizacji społecznej. Świadczyć to może  
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o szczerości wypowiedzi oraz o nie zawsze uświadomionym zjawisku poczucia 

wykluczenia społecznego.  

III. Ocena postrzegania własnej osoby i jej roli w społeczności lokalnej  

1. Jak Pani ocenia swoją wiedzę na temat prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa? 

Kobiety biorące udział w projekcie przed rozpoczęciem cyklu warsztatów dokonały 
samooceny pod względem posiadanej wiedzy z zakresu MŚP.  

 bardzo dobrze – 3 osoby

 dobrze - 6 osób

 przeciętnie   - 12 osób 

 źle    – 4 osoby 

2. Jak Pani ocenia wiedzę na temat – Ekonomika MŚP? 

 bardzo dobrze – 0 osób

 dobrze - 9 osób

 jest przeciętna – 10 osób 

 źle – 6 osób 

3. Jak Pani ocenia wiedzę na temat – Możliwości kredytowania MŚP? 

 bardzo dobrze – 1 osoba

 dobrze – 6 osób

 jest przeciętna – 17 osób 

 źle – 7 osób 

4. Jak Pani ocenia wiedzę na temat – Reklama MŚP? 

 bardzo dobrze – 1 osoba

 dobrze – 5 osób

 jest przeciętna – 13 osób 

 źle – 6 osób 
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Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że tylko połowa badanych uznało, że dobrze 

ocenia swoją wiedzę na temat MŚP, natomiast aż połowa uznała, że jest ona 

przeciętna i zła. Wiadomo stąd, że większość uczestniczek nie miała w tej dziedzinie 

bezpośrednich doświadczeń i między innymi dlatego zdecydowały się wziąć udział  

w projekcie.

Na pytanie czy w przyszłości ma Pani zamiar podjąć działalność gospodarczą  

na terenach wiejskich 100% osób odpowiedziało, że tak w następujących branżach: 

 turystyka – 14 osób

 gastronomia – 2 osoby

 turystyka wiejska – 8 osób

 handel – 1 osoba

 usługi – 2 osoby 

CZĘŚĆ II 

ANKIETA EWALUACYJNA

W drugiej części ewaluacji projektu, przeprowadzone zostało badanie ankietowe,  

w którym zostały poddane ocenie przebieg oraz osiągnięte efekty projektu.  

Badanie zostało przeprowadzone po zakończeniu warsztatów szkoleniowych 

prowadzonych w sierpniu 2011 roku w Łomnicy, przy ul. Świerczewskiego 12. 

Uczestniczyło w nim 25 uczestniczek szkolenia. 

Wyniki odpowiedzi na postawione pytania badawcze przedstawiono poniżej: 

I. OCENA SZKOLENIA
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1. Jak ocenia Pani wiedzę przekazaną podczas szkolenia?

 przydatna – 23 osoby

 rzetelna – 19 osób

 nowa – 4 osoby

2. Czy tematyka szkolenia okazała się zgodna z Pani oczekiwaniami? 

 zdecydowanie tak – 23 osoby

 raczej tak – 1 osoba

 zdecydowanie nie - 1 osoba

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, można stwierdzić, że tematyka szkolenia 

okazała się zgodna z oczekiwaniami uczestników projektu.  

3. Jak ocenia Pani sposób przekazywania wiedzy podczas szkolenia?

 bardzo dobrze – 23 osoby

 dobrze – 2 osoby

Identyczna sytuacja przedstawia się w przypadku sposobu przekazywania wiedzy 

podczas warsztatów. Respondentki w 100% określiły go jako bardzo dobry i dobry. 

4. Czy taka forma prowadzenia zajęć była dla Pani interesująca? 

 zdecydowanie tak – 21 osób

 raczej tak – 4 osoby

Uczestniczki zajęć oceniły formę prowadzenia zajęć, rozkład odpowiedzi obrazuje 
poniższy wykres. Dla 84% z nich taka postać warsztatów była zdecydowanie 
interesująca. Natomiast 16% wynik został zarezerwowany dla określenia raczej tak. 
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5. Jak ocenia Pan/i materiały szkoleniowe zaprezentowane i udostępnione na 

zajęciach? 

100% uczestniczek odpowiedziało, że są one przydatne w nabywaniu nowej wiedzy. 

6. Jak ocenia Pan/i przygotowanie merytoryczne wykładowców? 

Przygotowanie merytoryczne wykładowców zostały ocenione przez uczestniczki 
szkolenia bardzo dobrze – 24 osoby i dobrze – 1 osoba

7. Jak ocenia Pani przygotowanie organizacyjne szkolenia

100% uczestniczek oceniło organizację szkolenia jako bardzo dobrą.

II. WPŁYW SZKOLENIA NA POZIOM UMIEJĘTNOŚCI 

1. Jakie były efekty udziału Pań w warsztatach szkoleniowych zrealizowanych w 

ramach projektu?

Postawione w II części ankiety ewaluacyjnej pytania służyły dokonaniu oceny efektów 

udziału kobiet w warsztatach szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektu. 

 podniesienie poziomu wiedzy – 22 osoby

 wzrost własnych umiejętności – 19 osób 

 satysfakcja z uczestnictwa w szkoleniu – 20 osób

 wzrost możliwości aktywnego działania kobiet – 21 osób 

2. Jak oceniają Pan/i umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniach? 

Uczestniczki warsztatów dokonały także ogólnej oceny umiejętności nabytych dzięki 

uczestnictwu w szkoleniu. Wszystkie uczestniczące w zajęciach warsztatowych 

kobiety (100%) zgodnie potwierdziły, że zdobyte wiadomości są przydatne w 

zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. 

3. Które z części szkolenia okazały się Pani zdaniem najbardziej interesujące  

i przydatne?

A – zajęcia warsztatowe 
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 ekonomika MŚP – 23 osoby 

 reklama MŚP – 24 osoby 

 możliwość kredytowania - MŚP  

B – zajęcia warsztatowe 

 ekonomika MŚP – 23 osoby 

 możliwości kredytowania MŚP – 22 osoby 

4. Co sądzą Państwo na temat czasu trwania szkolenia. 

Podczas badania uczestniczki projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie 
Mysłakowice” oceniały czas trwania szkolenia. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, 
że zdecydowana większość kobiet (94%) określiła czas zajęć jako odpowiednio długi. 
Natomiast 6% uczestniczek stwierdziła, że warsztaty trwały zbyt krótko.  

III. POTRZEBY SZKOLENIOWE

1. Czy projekt zainspirował Panią do poszerzenia wiedzy o prowadzeniu własnej 

firmy?

Wszystkie respondentki 25 osób (100%) zgodnie potwierdziły, że projekt 

zdecydowanie tak lub raczej tak zainspirował je do tego typu działań. 

2. W jaki sposób chciałaby Pani uczestniczyć w dalszym dokształcaniu? 
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Zdecydowana większość kobiet (96%) uczestniczących w projekcie opowiada się za 

uczestniczeniem w dalszym dokształcaniu poprzez udział w warsztatach 

szkoleniowych oraz poprzez fachową literaturę (6%) kobiet. 

IV. OCENA REZULTATÓW

1. Czy uważają Panie, że warsztaty przyczynią się do pobudzenie aktywności 

zawodowej kobiet - mieszkanek gminy Mysłakowice? 

 zdecydowanie tak – 24 osoby

 raczej tak – 1 osoba

2. Czy uważają Panie, że warsztaty przyczynią się do aktywnego wykorzystania 

swoich możliwości przez kobiety – mieszkanki gminy Mysłakowice? 

 zdecydowanie tak – 22 osoby

 raczej tak – 3 osoby

3. Czy uważają Panie, że inicjatywa warsztatów zwróci uwagę mieszkańców gminy 

Mysłakowice na problem bezrobocia kobiet? 

 zdecydowanie tak – 21 osób

 raczej tak – 4 osoby

4. Czy uważają Państwo, że realizacja projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie 

Mysłakowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przyczyni się do:  

 zwiększenia aktywności zawodowej kobiet zamieszkałych na terenie gminy 
Mysłakowice – 24 osoby 

 podniesienia samooceny uczestniczek programu – 20 osób

 zwiększenia zainteresowania mieszkańców z terenów wiejskich na problem 
bezrobocia kobiet – 17 osób

 wskazania możliwości wykorzystania potencjału kobiet oraz potencjału 
posiadanego przez nich majątku – 25 osób 
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 zwiększenia poziomu wiedzy uczestniczek projektu z tematyki związanej z 
zakładaniem i prowadzeniem firmy na terenach wiejskich – 21 osób 

PODSUMOWANIE

Analiza badań dostarcza nam wyników, na podstawie których można 

stwierdzić, że uczestniczki projektu „Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice” 

wysoko oceniają kwestię związane z samym projektem – wiedzę i sposób jej przekazu, 

formę prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe. Należy dodać, że równie 

pozytywne oceny uzyskało przygotowanie merytoryczne wykładowców. Istotnym 

faktem jest to, że kobiety uznały umiejętności i wiedzę zdobytą podczas szkolenia za 

nową oraz przydatną w praktyce. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat MŚP, 

uczestniczki programu podniosły poziom samooceny, co wpłynie na pobudzenie 

aktywności członków społeczności gminy wiejskiej. Warsztaty cieszyły się tak dużym 

zainteresowaniem oraz, że uczestniczki są przekonane o chęci poszerzania wiedzy  

z tego tematu i uczestnictwa w dalszym dokształcaniu się.  

 Po szczegółowej analizie przeprowadzonych badań ankietowych można 

stwierdzić, że osiągnięty został ogólny cel projektu, a mianowicie aktywizacja 

zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia, a także wszystkie cele szczegółowe 

założone na początku projektu. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż uczestniczki projektu „Wiejska 

Akademia Usług w gminie Mysłakowice” wysoko oceniają sam projekt i jego 

organizację. Pozytywne oceny uzyskali także wykładowcy prowadzący warsztaty. Co 

niezwykle istotne uczestniczki uznały, iż dzięki udziałowi w projekcie zdobyły wiele 

nowej i przydatnej w praktyce wiedzy, a także są przekonane, iż w tym czasie zmieniły 

się ich postawy wobec samych siebie i nastawienie do życia, co pozwolił im na 

przełamanie wielu barier i aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym.  

Po analizie przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić,  

że osiągnięte zostały wszystkie rezultaty miękkie założone w projekcie. 
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REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU 

1. Zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem społecznym przez uczestniczki 

projektu.

2. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości i samooceny oraz wiary we 

własne siły przez uczestniczki projektu.  

3. Poprawa szans uczestniczek projektu na zwiększenie aktywności w życiu 

społecznym poprzez nabycie umiejętności z zakresu MŚP 

4. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników programu, dotyczącej zasad tworzenia 

 i prowadzenia MŚP, pozwalającej im na wykorzystanie własnego potencjału do 

zmiany swej sytuacji życiowej.

REZULTATY TWARDE PROJEKTU

KATEGORIA LICZBA WSKAŹNIK STOPIEŃ 
REALIZACJI
WSKAŻNIKA 

Liczba osób, które uczestniczyły 
w szkoleniu warsztatowym

25osób 25osób 100%

Liczba godzin zrealizowanego
szkolenia warsztatowego

40 godzin 40 godzin 100%

Liczba wydanych pakietów
materiałów szkoleniowych  

25 pakietów 25pakietów 100%

Liczba wydanych certyfikatów
potwierdzających ukończenie 
warsztatów

25 szt. 25 szt. 100%

Liczba wydanych plakatów
informacyjnych

30 plakatów 30 plakatów 100%

Liczba wydanych ulotek
informacyjnych

200 szt. 200 szt. 100%
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