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Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.naszeKGW.org oraz na 
stronie Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego www.pfsp.pl 

 
 

 
 

Publikacja opracowana w ramach projektu Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich 
dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
#NOWEFIO na lata 2021–2030. 

 

Realizatorem projektu była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina. 
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IDEA I CEL PROJEKTU „POZYTYWNIE NAKRĘCONE KOŁA GOSPODYŃ 

WIEJSKICH” 

 

Syntetyczny opis projektu zdefiniowany został w ofercie jego realizacji (cytat):  

„Celem projektu jest systemowe wzmocnienie kompetencji 40 Kół 

Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa zachodniopomorskiego, poprzez 

stworzenie warunków dla trwałego i stabilnego ich rozwoju, dzięki objęciu wsparciem 

400 liderek i liderów skupionych wokół KGW od lipca 2021 r. do 

grudnia 2022 r. 

Projekt odpowiada na powszechny problem jakim jest systemowy brak przygotowania 

liderów i społeczników wiejskich do prowadzenia kół gospodyń wiejskich od strony 

formalno-prawnej i zarządzania nimi. Proponowany projekt będzie największym w Polsce 

przedsięwzięciem systemowego wsparcia KGW.  

W ramach projektu odbędzie się: 

 Realizacja pierwszego w kraju gruntownego badania kół gospodyń 

wiejskich (powstałych od czasu wejścia w życie ustawy o KGW w 2018 r.), które 

ukaże portret własny tego 10-tysięcznego środowiska, jego potrzeby i oczekiwania. 

Na postawie wyników badania możliwe będzie precyzyjne dopasowanie oferty 

wsparcia, uwzględniającej specyfikę kół. Badanie zrealizowane zostanie na próbie 

co najmniej N=300 (badanie ankietowe PAPI) oraz uzupełnione o min. 10 wywiadów 

pogłębionych. 

 Wypracowanie skrojonego na miarę Programu Rozwoju KGW 

(scenariusze zajęć, konspekty, prezentacje dla trenerów/szkoleniowców z zakresu 

poszczególnych problemowych obszarów działania KGW, zdiagnozowanych w 

badaniu) wraz narzędziem do autodiagnozy KGW, 

 Wdrożenie (przetestowanie) w/w Programu Rozwoju w formie Akademii 

Rozwoju KGW, podczas której członkowie co najmniej 40 KGW z całego woj. 

zachodniopomorskiego będą mogli podnieść swoją wiedzę z zakresu prowadzenia 

organizacji i zarządzania nią (z akcentem na szczególnie problemowe aspekty). Na 

Akademię Rozwoju KGW złoży się łącznie 1000 godzin szkoleń i warsztatów.  
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 Opracowanie poradnika "Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń 

Wiejskich" z praktyczną wiedzą i licznymi przykładami/wskazówkami w zakresie 

prowadzenia i zarządzania kołem (materiał merytoryczny dla członków i członkiń 

KGW). 

 Wdrożenie programu minigrantów na projekty własne KGW w celu 

przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez realizację autorskich inicjatyw 

na rzecz lokalnych społeczności. Zrealizowanych zostanie co najmniej 40 projektów 

własnych, wspartych 400 godzinami doradztwa indywidualnego. 

 Organizacja trzech 2-dniowych wyjazdów studyjnych zorientowanych 

na integrację środowiska zachodniopomorskich kół gospodyń wiejskich, 

sieciowanie, wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie inspiracji do 

działania. W wyjazdach udział weźmie co najmniej 120 osób. 

 Organizacja wydarzenia plenerowego "Inwazja Kobiecej Mocy, 

czyli zachodniopomorski festiwal Kół Gospodyń Wiejskich", mającego na celu 

promocję KGW, sieciowanie, wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami na 

aktywność lokalną, prezentację oferty poszczególnych kół.  

 Stworzenie wortalu promocyjno-informacyjnego 

www.naszeKGW.org mającego na celu upowszechnianie informacji o 

działaniach KGW z woj. zachodniopomorskiego oraz zawierającego aktualności 

dotyczące KGW, materiały merytoryczne wypracowane podczas projektu, a także 

bazę regionalnych kół (opis kół, zdjęcia z działalności, dane kontaktowe, 

przykładowe realizacje, inspiracje do działania, oferty współpracy; wizytówki co 

najmniej połowy zachodniopomorskich KGW). 
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CEL BADANIA | METODOLOGIA | NARZĘDZIA 

 

Badanie ewaluacyjne miało na celu: 

 sprawdzenie efektywności działań edukacyjnych, tj. czy projekt zrealizował 

zakładane cele pod względem trafności, skuteczności, użyteczności, efektywności i 

trwałości rezultatów. Ewaluacji poddane zostały zarówno rezultaty twarde, jak i 

miękkie, czyli w obszarze wiedzy, umiejętności, postaw, przekonań, opinii oraz 

zachowań. 

 zweryfikowanie, jak beneficjenci działań projektowych oceniają je m.in. od 

strony organizacyjnej. 

Sposób mierzenia efektywności projektu jako 

całości oraz poszczególnych rezultatów twardych 

i miękkich opierał się na: ankietach, 

obserwacjach (przebieg działań, aktywność i 

zaangażowanie uczestników), samoocenie 

uczestników, testach wiedzy. Dla uzyskania jak najbardziej miarodajnych danych 

badaniem ewaluacyjnym objętych zostało aż 97% uczestników projektu (wobec 

planowanych 70%). 

Na ewaluację w ramach projektu złożyły się następujące kroki: 

 zebranie informacji o osiągniętych wynikach/efektach projektu poprzez 

przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oraz testów wiedzy, 

 szczegółowa analiza zebranych informacji, przygotowanie zestawień, statystyk, 

 ocena zebranych danych, 

 podsumowanie wyników badania, w formie wniosków i konkluzji w odniesieniu 

do założonych celów projektu oraz optymalizacji działań w kontekście ew. 

kontynuacji. 
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NARZĘDZIA BADAWCZE: ANKIETY EWALUACYJ NE 
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NARZĘDZIA BADAWCZE: ANKIETY EWALUACYJNE 
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NARZĘDZIA BADAWCZE: TESTY WIEDZY 
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PRÓBA BADAWCZA | REKRUTACJA | OPIS GRUPY DOCELOWEJ 

 

Badaniem ewaluacyjnym objęci zostali uczestnicy Akademii Rozwoju KGW, czyli cyklu 

warsztatów rozwojowych dla kół gospodyń wiejskich. W ramach projektu odbyły się 193 

spotkania (w sumie 965 godzin zajęć). Były one realizowane przez pięciu trenerów w 

czterdziestu różnych miejscowościach (z czterdziestoma różnymi KGW). 

 

Łączna liczba uczestników warsztatów (pod uwagę 

bierzemy osoby, które wzięły udział w przynajmniej dwóch 

warsztatach; akcydentalny / jednostkowy udział nie był 

uwzględniany) 

442 osoby 
 

 

Łączna liczba zebranych ankiet / testów wiedzy (każda 

osoba, która wypełniała ankietę ewaluacyjną, wypełniała 

również test wiedzy) 

429 szt. 

 

 

Poziom zwrotu ankiet ewaluacyjnych / testów wiedzy to aż 97%  

Zakładany był zwrot na poziomie przynajmniej 70%. Uzyskany poziom zwrotu na tak 

wysokim poziomie w istotny sposób uwiarygadnia zaprezentowane wyniki 

przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.  
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ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO  

 

 Jak oceniasz stopień przyrostu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie 

efektywnego prowadzenia i rozwijania działalności koła gospodyń wiejskich? 

 

Przyrost wiedzy i umiejętności deklaruje w sumie aż 97,4% uczestników. 

 Jak oceniasz poziom wiedzy trenerów? 

 

60,8%

36,6%

2,6%

BARDZO WYSOKO WYSOKO TRUDNO POWIEDZIEĆ

70,9%

26,6%

2,6%

BARDZO WYSOKO WYSOKO TRUDNO POWIEDZIEĆ



13 
 

 Jak oceniasz sposób prowadzenia warsztatów (tempo, jasność wypowiedzi, 

otwartość na zadawanie pytań, kontakt z uczestnikami itp.)? 

 

 

 Jak oceniasz stopień zadowolenia z udziału w warsztatach? 

 

  

69,7%

28,0%

2,3%

BARDZO WYSOKO WYSOKO TRUDNO POWIEDZIEĆ

70,2%

28,2%

1,6%

BARDZO WYSOKO WYSOKO TRUDNO POWIEDZIEĆ
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 Czy potwierdzasz wzrost zainteresowania dodatkowymi formami zdobywania 

wiedzy i umiejętności w powyższym zakresie? 

 

 

  

65,5%

31,5%

3,0%

BARDZO WYSOKO WYSOKO TRUDNO POWIEDZIEĆ



15 
 

ANALIZA WYNIKÓW TESTÓW WIEDZY 

 

Test wiedzy składał się z 10 pytań oraz sugerowanych odpowiedzi A, B, C pośród których 

tylko jedna była prawidłowa. Do zaliczenia testu wymagane było zdobycie co najmniej 

połowy poprawnych odpowiedzi. 

Najmniej trudności sprawiło pytanie nr 10 dotyczące korzyści wynikających ze stosowania 

nowoczesnych metod projektowych.  

Na poniższym zestawieniu zaprezentowano rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania. 

W przypadku pytania 1 oraz pytań 3-10, najwyższy słupek oznacza jednocześnie prawidłową 

odpowiedź. Bardzo zaskakujące okazały się wyniki dotyczące pytania nr 2 – „Co to jest 

projekt?” Członkowie KGW, jako projekt uznali „proces zdobywania funduszy dla koła” 

(37%), tymczasem prawidłowa odpowiedź uzyskała 33% odpowiedzi. Widać zatem, że 

powszechnie używane określenie „projekt” kojarzone jest w pierwszej kolejności z 

funduszami, a dopiero później ze zbiorem działań i aktywności, które mają na celu 

osiągnięcie skonkretyzowanych rezultatów. 

 

6%

33%

91%

18%

0%

24%

4% 7%

14%

1%

88%

30%

7% 8%

94%

67%

3%

82%
85%
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7%

37%

3%

75%
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93%

12%

1% 3%
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Test wiedzy zaliczyło 94,6% uczestników. 23 osoby nie zdobyły co najmniej 

połowy wymaganych punktów. 
 

 

 

  

ZALICZONE NIEZALICZONE
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OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

W toku badania ewaluacyjnego prosiliśmy także uczestników projektu o swobodne 

wypowiedzi dotyczące udziału w projekcie. Oto przykładowe odpowiedzi przedstawicieli 

zarządów KGW: 

 

 

„Rewelacja. Gdyby nie fakt, że trzeba było  iść do pracy na drugi 

dzień to byśmy mogły tak całą noc słuchać. Dziękujemy bardzo.” 

KGW Klępino 

 

„Bardzo nam się podobało dowiedzieliśmy się ile ważnych rzeczy 

zasobów itd. jest potrzebnych do tego aby dobrze napisać projekt. 

Mamy teraz więcej wiedzy na ten temat i czekamy na kolejne 

spotkanie.” 

KGW Kamienny Jaz 

 

„Zajęcia rewelacyjne... mega jesteśmy zadowoleni - Pani trenerka 

Hania przemiła i bardzo pomocna osoba, która włożyła nam ogrom 

wiedzy do głów. Nie możemy doczekać się następnych zajęć.” 

KGW Mosty 

 

„Zajęcia bardzo ciekawe. Miałyśmy okazję poznać swoje mocne i 

słabe strony. A jeśli chodzi o panią trenerkę bardzo sympatyczna 

osoba i przede wszystkim umiejąca przekazać nam wiedzę." 

KGW Reńsko 

 

"Dziewczyny były przeszczęśliwe. Trenerka Marta świetna, nie 

mogłyśmy się wszystkie rozstać. Ponadto pięć godzin minęło nie 

wiadomo kiedy. Sam warsztat bardzo pomocny zwłaszcza, że nigdy 

tak naprawdę nie pisałyśmy projektu. Po tym spotkaniu dziewczyny 

nabrały wiatru w skrzydła i właśnie kończymy tworzenie naszego 

fanpage'a, logo itp. Bardzo dziękujemy za taką możliwość." 

KGW Kaleń 
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"Warsztaty z zakresu tworzenia projektów były dla nas i 

zaprzyjaźnionych  społeczników bardzo cennym doświadczeniem. 

Wielu z nas po raz pierwszy miało do czynienia z tajnikami projektu. 

A poznaną wiedzę od razu mogliśmy wykorzystać w praktyce, a to 

ważne!" 

KGW Brzózki 

 

"Nie wiem skąd Państwo bierzecie takie osoby z tak pozytywną 

energią. Pani Marta swojska kobieta. Rozmowy, zajęcia były mega. 

Choć było nas mało jak to się mówi zawsze komuś coś wypadnie to 

byłyśmy bardzo zadowolone."  

KGW Stawno 

 

"Dziękujemy. Kolejne spotkanie super pozytywne. Przyjazne, niby 

oczywiste tematy a jednak człowiek jak i Grabowianki dowiadują się 

o sobie wiele nowego. Prowadząca pełna energii, chęci do działania 

- taki swój człowiek." 

KGW Grabowo 

 

„Zajęcia super rewelacja. Pani Tamara bardzo wspaniały i mądry 

człowiek, było bardzo ciekawie, wesoło i bardzo nas wciągnęło 

wsłuchiwanie się w to co mam pani Tamara przekazywała, na 

pewno to dodało mam mocy i pewności siebie, dziękujemy i 

pozdrawiam." 

KGW Lubicz 

 

"Warsztaty wspaniałe. Jedne z najlepszych, w których braliśmy 

udział. Na pewno skorzystamy jeszcze i zaprosimy Panią Tamarę na 

spotkanie, tym razem z młodzieżą. Czas tak szybko nam minął, nie 

wiadomo kiedy, nie chciało nam się w ogóle iść domu. Prowadząca 

niesamowita, dziękujemy."  

"Bardzo dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w warsztatach, miło i 

pożytecznie spędziliśmy czas. Dowiedzieliśmy się dużo rzeczy i 

szczegółów, na które powinniśmy zwracać, przy pisaniu wniosków."  
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„Bardzo dziękujemy za mnóstwo cennych wskazówek i informacji, z 

pewnością przydadzą nam się w realizacji założonych celów i w 

życiu codziennym również. Warsztaty były w bardzo pozytywnym i 

miłym towarzystwie, przez co czas szybo i pożytecznie nam 

upłynął.” 

KGW Sobieradz 

 

„Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w projekcie. 

Jesteśmy wdzięczni, że na samym początku naszej koniczynkowej 

drogi, mogłyśmy wziąć w nim udział, spotkać tak wspaniale osoby, 

oraz zdobyć ogromną wiedzę. Nauczyłyśmy się wiele, nauczyłyśmy 

się siebie. Robicie fantastyczna robotę. Brawa dla wszystkich osób w 

Fundacji.” 

KGW „Koniczynka” Łęczyca 

 

Przykładowe anonimowe wypowiedzi uczestników zajęć: 

 

 

Cieszę się, że miałam okazję uczestniczyć w takim fajnym projekcie. 

Trenerzy, którzy z nami pracowali są bardzo sympatycznymi 

osobami, zaangażowanymi w to co robią i przede wszystkim 

kompetentnymi. Mnie osobiście zarażali swoją pozytywną energią i 

po szkoleniu zawsze wychodziłam zadowolona i doładowana. 

Wiedzę przekazywali w sposób jasny i zrozumiały. Ze szkoleń 

wyniosłam również kilka wskazówek, które zamierzam wprowadzić 

w moim prywatnym życiu. 

 

 

Zajęcia są ciekawe, inspirujące i angażujące cały zespół do 

działania, przy czym pozwalają na głębsze poznanie poszczególnych 

członków zespołu i możliwości wykorzystania potencjału jaki niesie 

zgrany zespól, region i jego mieszkańcy. Pomocne były również 

porady w sferze pisania projektów, wszelkie porady i kierunki 

działania gwarantujące sukces przedsięwzięcia. 
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Podobała mi się możliwość poznania innych możliwości pracy w 

zespole niż znane z mojej dotychczasowych działalności w KGW. 

Dzięki temu mój udział w projekcie był bardzo wartościowy, dał mi 

ogromną satysfakcję. 

 

 

Wiele ciekawych dyskusji w formie wymiany zdań. Ciekawe sugestie 

dot. pozyskiwania środków, pisania projektów i jednoczenia 

społeczności. 

 

 

Przystępne, konkretnie przedstawione "tematy" poparte zajęciami 

praktycznymi. BRAWO. Warto kontynuować. 

 

 

Poznanie mega sympatycznych uśmiechniętych osób, które patrzą 

na świat pozytywnie i mówią: Że Się Da! Że można! Dlaczego nie? 

Spróbujcie! Ogromna motywacja i chęć działania wstępuje w 

człowieka. 

 

 

Udział w projekcie był dla mnie bardzo wartościowy ponieważ 

dowiedziałam się wielu ważnych rzeczy, które przydadzą nam się w 

przyszłości. 

 

 

Każde spotkanie miało inny charakter, bardzo miłe Panie, 

konkretnie przygotowane, dużo przydatnych informacji nam 

udzieliły, jesteśmy jako koło bardzo zadowolone. 

 

 

Zajęcia prowadzone bez zarzutu. Prowadzące przygotowane 

merytorycznie z dużym bagażem wiadomości. Konkretnie, rzeczowo 

i fachowo. 
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OCZEKIWANE TEMATY I FORMY WSPARCIA W PRZYSZŁOŚCI  

 

Uczestników projektu poprosiliśmy o informację odnośnie oczekiwanych form wsparcia w 

kontekście ewentualnej kontynuacji projektu. Uzyskaliśmy następujące odpowiedzi: 

 

 Interesowałyby mnie zajęcia, na których poruszane byłyby tematy jak realizować 

zamierzone cele, jak się motywować. Tematy związane z asertywnością. 

 Zajęcia o tematyce kulinarnej. 

 Kreatywność w prowadzeniu różnych działań na rzecz społeczności lokalnej. 

 Pracowanie w grupie. 

 Jak pozyskiwać różne środki na działalność. Jak pozyskiwać młodych ludzi do pracy 

w KGW. 

 Na pewno współpraca z mieszkańcami - to jest bardzo trudny i ciężki temat. 

 W zakresie działań aktywizujących mieszkańców, w tym m.in. warsztaty kulinarne i 

rękodzielnicze, a także wyjazdy studyjne. 

 Projekty związane z dziećmi i ich rozwijaniem zdolności manualnych. 

 Integracja z osobami starszymi przez aktywna pracę w kole np.: wianki, bransoletki, 

szydełkowanie. 

 Integracja dzieci i starszych osób, może "naucz mnie proszę robić na drutach"? (To 

szalik może być nie ze sklepu?) 

 Działania integrujące społeczeństwo 

 Pisanie innych projektów niż minigranty 

 Na pewno jak radzić sobie z depresją. Warsztaty makramy, układania bukietów. 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 Zdrowy styl życia, muzykoterapia, profilaktyka 

 Pisanie projektów ciąg dalszy oraz jak zareklamować Koło. 

 Zajęcia manualne. Ręcznie robione ozdoby. 

 Pisanie projektów w mniejszym gronie. 

 Warsztaty przez, które możemy poznać działalność innych kół, może inne regiony. 

 Nowe pomysły, współpraca z innymi KGW, rozwój własny i zespołu 

 Rozliczanie projektów 

 Możliwość zagospodarowania i przerobienia jakichś starych rzeczy w coś nowego, co 

z powodzeniem można wykorzystać po raz drugi, jak to się mówi - nadanie 

przedmiotowi drugiego życia . 

 Edukowanie mieszkańców, do brania czynnego udziału w różnych warsztatach. 
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POZIOMU OSIĄGNIĘCIA REZULTATÓW 

 

Uśredniony stopień osiągnięcia rezultatów projektu (średnia wszystkich 21 niżej 

wymienionych rezultatów) to: 

128% 
L.P. NAZWA REZULTATU 

PLANOWANY 
POZIOM 

OSIĄGNIĘTY 
POZIOM 

STOPIEŃ 
OSIĄGNIĘCIA (W 
PROCENTACH) 

1 

Liczba osób, które skorzystały z 

oferty projektu (wyjazdy studyjne, 

warsztaty dla KGW) 

 

400 500 125% 

2 

Odsetek [%] uczestników projektu 

potwierdzających wzrost wiedzy i 

praktycznych umiejętności w 

zakresie efektywnego 

prowadzenia i rozwijania 

działalności koła gospodyń 

wiejskich (w obszarach 

tematycznych zdiagnozowanych 

do wsparcia). 

 

80 94,6 118% 
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3 

Liczba Kół Gospodyń Wiejskich, 

które systemowo wzmocniły swoje 

kompetencje (w zdiagnozowanych 

obszarach problemowych) 

 

40 39 98% 

4 

Raport z ogólnopolskiego badania 

kół gospodyń wiejskich "Portret 

własny Kół Gospodyń Wiejskich" 

 

1 1 100% 

5 

Liczba respondentów 

ogólnopolskiego badania kół 

gospodyń wiejskich "Portret 

własny Kół Gospodyń Wiejskich" 

 

300 338 113% 

6 

Program Rozwoju Kół Gospodyń 

Wiejskich - materiał ekspercki 

przygotowany dla trenerów, 

szkoleniowców (pracujących z 

KGW) w formie gotowych 

konspektów, scenariuszy zajęć, 

prezentacji multimedialnych wraz 

z testami wiedzy itp. 

 

1 1 100% 

7 

Liczba egzemplarzy publikacji 

"Pozytywnie nakręcone, czyli 

poradnik dla Kół Gospodyń 

Wiejskich" opracowanej w ramach 

projektu. 

 

200 200 100% 

8 

Liczba godzin wsparcia 

szkoleniowo-warsztatowego w 

ramach Akademia Rozwoju Kół 

Gospodyń Wiejskich (wdrożenie 

Programu Rozwoju KGW) 

 

1000 965 97% 

9 

Liczba projektów własnych 

zrealizowanych przez Koła 

Gospodyń Wiejskich w ramach 

projektu. 

 

40 40 100% 
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10 

Liczba godzin doradztwa dla Kół 

Gospodyń Wiejskich 

świadczonego w ramach realizacji 

projektów własnych KGW 

(animator). 

 

400 400 100% 

11 

Liczba wyjazdów studyjnych dla 

Kół Gospodyń Wiejskich "W 

poszukiwaniu inspiracji" 

zrealizowanych w ramach projektu 

 

3 3 100% 

12 

Liczba uczestników wyjazdów 

studyjnych dla Kół Gospodyń 

Wiejskich "W poszukiwaniu 

inspiracji" zrealizowanych w 

ramach projektu 

 

120 119 99% 

13 

Inwazja Kobiecej Mocy, czyli 

Zachodniopomorski Festiwal Kół 

Gospodyń Wiejskich w Różańsku 

1 1 100% 

14 

Liczba Kół Gospodyń Wiejskich, 

które wzięły udział w Inwazji 

Kobiecej Mocy w Różańsku 

 

30 31 103% 

15 

Porozumienie o Współpracy Kół 

Gospodyń Wiejskich 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

1 1 100% 

16 Wortal www.naszeKGW.org 1 1 100% 

17 
Liczba wyświetleń wortalu 

www.naszeKGW.org 
5000 6573 131% 
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18 

Liczba wizytówek/profili 

zachodniopomorskich Kół 

Gospodyń Wiejskich tworzących 

bazę KGW na wortalu 

www.naszeKGW.org (opis koła, 

dane kontaktowe, odniesienie do 

strony www lub FB, opis 

zrealizowanych działań, zdjęcia 

itp.) 

 

200 163 82% 

19 

Liczba osób obserwujący 

projektowy fanpage na Facebooku 

 

1000 3412 341% 

20 

Zasięg projektowego fanpage na 

Facebooku (liczba osób które 

widziały treść strony, łącznie z 

postami, relacjami, reklamami, 

informacjami społecznościowymi 

od osób wchodzących w interakcję 

ze stroną itp.) w okresie realizacji 

projektu. 

 

50000 184400 369% 

21 

Liczba postów w social mediach 

informujących o działaniach w 

projekcie oraz tematycznie 

wpisujących się w ideę projektu. 

250 278 111% 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEGO BADANIA 

W ODNIESIENIU DO CELÓW PROJEKTU | KONKULUZJE & WNIOSKI 

 

Czy projekt osiągnął zaplanowane cele? 

Miarą osiągnięcia celów projektu jest osiągnięcie wskaźników rezultatów. Wszystkie 

zaplanowane wskaźniki (przywołane w tabeli) zostały osiągnięte na wymaganym poziomie 

co najmniej 80% a ogromna większość na poziomie 100% bądź więcej. Odpowiedź na 

pytanie o osiągnięcie celów jest więc jednoznacznie pozytywna. Wszystkie cele 

projektu (opisane rezultatami), zostały osiągnięte, większość z nawiązką, co dowodzi 

skuteczności zastosowanych metod i narzędzi pracy z grupą docelową. 

 

Czy zmiany wywołane realizacją projektu można uznać za trwałe? 

Trwałość projektu widoczna jest na wielu poziomach i aspektach. Przykładowo: 

 Realizacja projektu przyczyniła się do znaczącej poprawy jakości zarządzania w 

kołach gospodyń wiejskich, doskonalenia ich zasobów kadrowych oraz 

wzmocnienia w zakresie strategicznego myślenia i planowania rozwoju. Zarządy 39 

z 40 KGW objętych projektem potwierdzają systemowe wzmocnienie kompetencji 

swoich organizacji w zdiagnozowanych obszarach problemowych. Dodatkowym 

potwierdzeniem są pozytywne oceny ankiet ewaluacyjnych i testów wiedzy. 

 

 Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich objęci przez nas kompleksowym, precyzyjnie 

sprofilowanym wsparciem zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę, umiejętność i 

wskazówki, które pozwolą im samodzielnie rozwijać siebie i swoje organizacje.  

 
 Nie bez znaczenia był także aspekt integracyjny realizowanych warsztatów. 

Wielogodzinne wspólne zajęcia były świetną okazją do spokojnych rozmów, 

wymiany myśli, wzajemnego poznawania, zacieśniania kontaktów, co stanowiło 

odpowiedź na jeden z głównych problemów zdefiniowanych w diagnozie projektu 

(problem w utrzymaniu kół "w ryzach", odpływ członków). 

 
 Uruchomienie minifunduszu na wsparcie projektów własnych KGW wyzwoliło 

oddolne zaangażowanie członków KGW w sprawy lokalne, ale przede wszystkim 

dało im możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy w praktyce, a przy tym nabranie 
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pozytywnych doświadczeń w realizacji samodzielnie zainicjowanych działań na 

rzecz swoich społeczności i angażowania tych społeczności.  

 
 W ramach projektu 40 kół gospodyń wiejskich zainicjowało i zrealizowało 40 

inicjatyw lokalnych. Koła pozytywnie zaskoczyły swoją kreatywnością oraz 

zdolnością angażowania mieszkańców. Organizowały różnorodne imprezy i 

spotkania integracyjne, akcje porządkowe w przestrzeni wiejskiej, sadziły rośliny, 

budowały miejsca spotkań. Co czwarta inicjatywa zostawiła po sobie trwały ślad np. 

w postaci zbudowanego paleniska na ognisko, czy posadzonych roślin, krzewów, 

drzew. W wielu przypadkach okazało się także, że "projektowe" 1500 zł (taką kwotę 

każde KGW miało do wykorzystania) było po prostu "dźwignią" do pozyskania przez 

KGW dodatkowych środków. Część KGW zdobyła dodatkowe fundusze np. od rady 

sołeckiej, sponsorów, gminy, co pozwoliło im istotnie rozbudować/rozwinąć swoje 

inicjatywy. 

 
 Wielu inspiracji do działania dostarczyły uczestnikom trzy 2-dniowe wyjazdy 

studyjne do unikatowych miejsc, które powstały z pasji ich właścicieli. Miejsca te 

namacalnie pokazują, jak z perełek drzemiących w dziedzictwie kulturowym 

Pomorza Zachodniego, można zrobić sposób na życie (i zarabianie). Wyjazdy 

studyjne przyczyniły się także do integracji środowiska KGW, nawiązania  nowych 

kontaktów, czy szukania pomysłów na wspólne inicjatywy. 

 
 Równie istotny wymiar integracyjny oraz sieciujący miała INWAZJA KOBIECEJ 

MOCY, czyli zachodniopomorski Festiwal KGW połączony z turniejem KGW Pomorza 

Zachodniego. Impreza była doskonałą okazją do wzajemnej promocji działań, jak i 

promocji kobiecej przedsiębiorczości wśród ogółu społeczności. 

 
 Projekt przełożył się na wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie 

skutecznego i efektywnego prowadzenia i rozwijania działalności kół gospodyń 

wiejskich u 406 osób (tle osób pozytywnie zaliczyło test wiedzy).  

 
 Zrealizowane w ramach projektu ogólnopolskie badanie KGW (na próbie N=338 kół) 

dostarczyło wielu cennych inspiracji do kolejnych projektów na rzecz KGW (nie tylko 

dotyczących potrzeb szkoleniowych ale także odnoszących się do innych 

zdiagnozowanych trudności KGW). Z wyników badania skorzystać może każda 

organizacja zainteresowana systemowym wspieraniem rozwoju KGW. 
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 Trwałość projektu zapewniona została także m.in. poprzez opracowanie i 

upowszechnienie Programu Rozwoju KGW (materiał dla trenerów, ekspertów) 

gotowego do wdrożenia w każdym analogicznym projekcie, z każdym kolejnym 

kołem gospodyń wiejskich w Polsce a także poprzez opracowanie i 

upowszechnienie poradnika dla KGW "Pozytywnie nakręcone" odpowiadającego na 

wszystkie kluczowe zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania (w zakresie wiedzy) w 

istotny sposób uzupełniającego lub rozbudowującego istniejące zasoby i publikacje 

stworzone na rzecz KGW. 

 
 Produktem projektu jest także wortal www.naszeKGW.org z BAZĄ KGW (opisy 

działalności poszczególnych kół, kontakty, zdjęcia odnośniki do social mediów itp.). 

KGW mogą inspirować się wzajemnymi działaniami na rzecz lokalnych społeczności.  

 
 Zainicjowane „Porozumienia o Współpracy Kół Gospodyń Wiejskich Województwa 

Zachodniopomorskiego”, do którego przystąpiło już 38 KGW, ma dużą szansę stać 

się istotnym katalizatorem do zacieśniania współpracy między kołami, sieciowania, 

wymiany doświadczeń. „Porozumienie” planowane jest do rozwinięcia w kolejnych 

latach. 

 

Czy projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby? 

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania stanowiły pozytywną odpowiedź na 

zdiagnozowane problemy i potrzeby. Owe problemy i potrzeby zostały dodatkowo 

uwiarygodnione dzięki realizacji ogólnopolskiego badania KGW.  

Wysokie zainteresowanie udziałem w projekcie wyrażone liczbą beneficjentów (500 osób, 

wobec planowanych 400) oraz wysoka skuteczność interwencji (wyrażona wynikami 

ewaluacji i testów) pozwala twierdzić, że projekt odpowiedział na zdiagnozowane 

potrzeby i cieszył się zainteresowaniem kół gospodyń wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego. Również opinie o projekcie wyrażone w formie ankiet 

ewaluacyjnych, swobodnych wypowiedzi oraz zebrane w toku obserwacji dodatkowo 

potwierdzają tę ocenę.  
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Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.naszeKGW.org oraz na 
stronie Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego www.pfsp.pl 

 
 

 
 

Publikacja opracowana w ramach projektu Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich 
dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
#NOWEFIO na lata 2021–2030. 

 

Realizatorem projektu była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina. 
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