
pomiar skuteczności projektu w osiąganiu celów i efektów projektu
(produkty, rezultaty), 
ocenę przydatności projektu dla jego beneficjentów/uczestników oraz
trwałości osiągniętych efektów, 
lepsze dostosowanie projektu do potrzeb jego beneficjentów i rynku
pracy,
zbadanie wpływu projektu na szerszą grupę osób, które nie
uczestniczyły w nim bezpośrednio (np. rodziny, przyjaciół beneficjentów
projektu), 
ocenę efektywności projektu pod względem zasobów zaangażowanych
w projekt.

Celem tego narzędziownika jest przedstawienie praktycznych narzędzi
wspomagających ewaluację projektów wspierających zwiększenie
zatrudnienia ludzi młodych (w wieku 15–24 lat), w tym osób, które mają
trudności w przejściu z edukacji szkolnej na rynek pracy (NEETS). 

Głównymi odbiorcami narzędziownika są organizacje pozarządowe i inne
podmioty, które chcą analizować swoje projekty w wyżej wymienionym
obszarze. Taka ewaluacja może mieć na celu: 

Narzędziownik jest materiałem pomocniczym do kursu „W kierunku
lepszych działań w zakresie zatrudnienia młodzieży - kurs szkoleniowy
dotyczący oceny”, który znajduje się na ogólnodostępnej platformie. W
trakcie tego kursu możesz zdobyć wiedzę na temat ewaluacji dostosowaną
do Twoich potrzeb (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym).
Natomiast narzędziownik ma charakter praktyczny - poza
przedstawieniem podstawowych informacji o ewaluacji, zawiera instrukcje,
narzędzia i przykłady, które zostały opracowane w celu rozwijania
umiejętności ewaluacyjnych oraz wsparcia procesu wykorzystania wiedzy
nabytej podczas kursu. Służą temu m.in. zestawy pytań, tabele i szablony
ułatwiające zaprojektowanie i zaplanowanie ewaluacji, zbieranie
niezbędnych informacji oraz formułowanie wniosków i rekomendacji,
mających na celu udoskonalenie projektów wspierających zatrudnienie
osób młodych, realizowanych przez Twoją organizację. 

Narzędziownik został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) we współpracy z Channel Crossing
(Czechy), Forschungsinstitut für Innovative Arbeitsgestaltung und Prävention
(Niemcy), PEDAL Consulting (Słowacja), w ramach projektu Youth Impact,
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu
dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał
podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i
przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań.
Projekt jest realizowany w latach 2019–2022.

WPROWADZENIE

https://www.youth-impact.eu/pl/kurzy_pl/

