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Ewaluacja projektu „Możliwości, Idee”

Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były listy obecności oraz ankiety wypełniane przez
uczestników seminariów oraz dokumentacja merytoryczna i cywilno-prawna projektu.
Projekt rozpoczął się 01 lipca 2013 r. i zakończył 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z założeniami odbyły się
wszystkie z pięciu planowanych seminariów, każde trwające 2,5 godziny. Seminaria prowadzone były
przez psychoterapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie kliniczne.
Harmonogram seminariów


28.09.2013 - Seminarium I, „Zagrożenie życia w okresie adolescencji. Kryzysy psychiczne”;



18.10.2013 - Seminarium II, „Interwencja i terapia w zespole stresu pourazowego”;



30.11.2013 - Seminarium III i IV, „Psychoanalityczne podejście do rozwoju umysłu” ;



27.12.2013 - Seminarium V, „Przeciwwskazania do terapii”.

Grupa uczestników
Beneficjentami projektu byli psycholodzy i psychoterapeuci pracujący na terenie powiatu
wołomińskiego. Liczba uczestników podczas kolejnych seminariów wyniosła:


Seminarium I – 10 osób;



Seminarium II – 20 osób;



Seminarium III i IV – 10 osób;



Seminarium V – 10 osób.

Psycholodzy

i psychoterapeuci biorący

udział

w

seminariach są osobami

pracującymi

w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Zielonce, Zespole Leczenie Środowiskowego
Radzymin, Poradni Zdrowia Psychicznego Radzymin, Poradni Zdrowia Psychicznego Wołomin, Domu
Samotnej Matki w Zielonce, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radzyminie, Fundacji Pomocy
Społecznej „Rodzina”.
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Wyniki
Od uczestników wszystkich seminariów zebrano łącznie 23 ankiety.
Seminaria zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Aż 86,5 % uznało informacje
uzyskane podczas seminariów za przydatne, natomiast 91,7 % stwierdziło, że wybrana tematyka była
ciekawa. Ponad 90 % uczestników deklarowało chęć udziału w podobnych seminariach.
Uczestnicy mieli także możliwość zapisania w ankietach ewaluacyjnych dodatkowych uwag
dotyczących prowadzonych warsztatów. Część z nich wskazywała, iż więcej czasu powinno być
przeznaczone na omawianie materiału klinicznego. Wskazywali oni potrzebę, aby część teoretyczna
była krótsza na rzecz dłuższej dyskusji. Niektórzy wskazywali, iż seminaria są ciekawą inicjatywą
zwłaszcza, że udział w nich jest darmowy.
Dodatkowo po seminariach prowadząc rozmowy z uczestnikami organizator otrzymał informacje,
że seminaria dają możliwość spotkania się z osobami z różnych środowisk. Dzięki temu uczestnicy
mogli dowiedzieć się więcej na temat pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej świadczonej
na terenie powiatu wołomińskiego.
Wnioski
Podczas realizacji projektu „Możliwości, Idee” udało się przeprowadzić wszystkie z planowanych
działań. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych wskazuje, że zorganizowane seminaria przyczyniły się
do wzrost wiedzy dotyczącej działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz integracji środowiska
psychologów i psychoterapeutów z powiatu wołomińskiego.
Przeprowadzenie projektu potwierdziło także, iż istnieje zapotrzebowanie na organizację seminariów
czy konferencji o podobnej tematyce dla specjalistów z tej dziedziny pracujących w lokalnym
środowisku.
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