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Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Monitoring i ewaluacja w projektach pomocy zagranicznej”,
które odbędzie się w Warszawie. Podczas szkolenia omówione zostanie opracowanie systemu
monitoringu i ewaluacji projektów, planowanie ewaluacji oraz metod i narzędzi stosowanych
w ewaluacji. Oprócz elementów teoretycznych, cześć praktyczna będzie prowadzona w formie
warsztatów, co pozwoli uczestnikom przećwiczyć poznane metody. Szkolenie będzie oparte
na studium przypadku projektu edukacyjnego w Ugandzie.

Adresaci szkolenia
Naszą ofertę kierujemy do wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych jak i do osób
działających zawodowo we własnym zakresie na polu pomocy zagranicznej. Dzięki szkoleniu uczestnicy
będą mogli zdobyć i ustrukturyzować podstawową wiedzę niezbędną w planowaniu ewaluacji oraz rozwinąć
swoje umiejętności w prowadzenia monitoringu i ewaluacji.
Rezultatem szkolenie będzie opracowanie przykładowego planu ewaluacji dla wybranego studium
przypadku. Koszt szkolenia wynosi 80 zł.

Cele szkolenia
Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do planowania, realizacji monitoringu oraz
ewaluacji projektów pomocowych.
Cele szkolenia to:


Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami w zakresie monitoringu i ewaluacji;



Przedstawienie kryteriów i etapów ewaluacji;



Zaplanowanie procesu ewaluacji;



Określenie metod i narzędzi ewaluacyjnych;



Przećwiczenie omówionych narzędzi ewaluacyjnych – grupa fokusowa i wywiad indywidualny;



Umiejscowienie ewaluacji w cyklu projektowym;



Zidentyfikowanie problemów związanych z procesem ewaluacyjnym.

Zajęcia psychospołeczne prowdzone przez organizację ASB,
północna Uganda, gmina Omach, wrzesień 2009 r.
Natalia Klorek.

Zgłoszenia i informacje praktyczne
Szkolenie odbędzie się 14 marca (sobota) w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 18:00. Szczegółowe
informacje zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu etapu rekrutacji (10.03.2009). Liczba miejsc jest
ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą od 27
lutego do 09 marca. Koszt szkolenia wynosi 80 zł. W celu zgłoszenia się prosimy o uzupełnienie
internetowego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest po kliknięciu na link:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=29ZppD8uASrS6WFKxvIDyw_3d_3d
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłacenie do 10 marca opłaty na konto:
53 1140 2004 0000 3702 5083 9126
Dane firmy: ASSIST-IN, Kordian Kochanowicz, ul. Żelazna 58/62 lok.318, 00-866 Warszawa.
Tytułem: Opłata za szkolenie. Imię i nazwisko.
Informacje o szkoleniu oraz o firmie ASSIST-IN znajdują się na stronie internetowej www.assist-in.com.
Nasza firma należy do grona zaufanych firm. Zobacz naszą wizytówkę.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Kordianem Kochanowiczem:
E-mail: Kordian.Kochanowicz@assist-in.com lub tel: 0 600 513 801

Trenerzy
Kordian Kochanowicz – Konsultant, trener, specjalista ds. Zarządzania w NGO
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, oraz programu European Master in International Humanitarian
Assistance w ramach sieci NOHA (Network on Humanitarian Assistance). Specjalizuje się w zarządzaniu
w organizacjach pozarządowych oraz zarządzaniu projektami pomocowymi. Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia dla
różnych organizacji oraz grup. Współpracował, jako koordynator projektów, konsultant i trener, m.in. z Bankami
Żywności, Fundacją Inna Przestrzeń, Caritas Kolumbia, także w zakresie budowania systemów zarządzania. Prowadził
badania i doradztwo techniczne w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji projektów pomocowych.
Obecnie jako konsultant ASSIST-IN pracuje m. in. dla Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Związku Niewidomych.
Przez wiele lat był zaangażowanym wolontariuszem w Polsce i za granicą.

Natalia Klorek – Socjolog, trenerka, specjalistka ds. projektów społecznych i edukacyjnych
Absolwentka Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, studentka kierunku Global Development
w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych UW. Specjalizuje się w tematyce migracji przymusowych, na co dzień
pracuje z cudzoziemcami, w szczególności z uchodźcami. Ma wieloletnie doświadczenie jako wolontariuszka
m. in. Polskiej Akcji Humanitarnej. Spędziła trzy miesiące w Ugandzie, gdzie zajmowała się ewaluacją programu
skierowanego do dzieci i młodzieży na terenie post - konfliktowym w międzynarodowej organizacji ASB, w ramach
programu GLEN Wolontariat Polska Pomoc 2008. Pracowała jako dziennikarka telewizyjnej redakcji dziecięcej i
edukacyjnej. Autorka artykułów o tematyce społecznej i pomocy rozwojowej (m.in. www.ngo.pl).

Spotkanie członków rolniczej grupy spółdzielczej Cane Ber
w regionie Abako stworzonej w ramach projektu organizacji CIDI,
północna Uganda, wrzesień 2009 r. Natalia Klorek.

