INDALO sp. z o.o.
03-822 Warszawa
ul. Grochowska 341/281A
tel. (0-22) 698 70 78
e-mail: pr@indalo.pl
http://www.indalo.pl
NIP: 123-08-61-019

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTU
„Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

1

Spis treści
Wstęp..........................................................................................................................................3
1. Przedmiot ewaluacji................................................................................................................4
2. Cele i założenia ewaluacji.......................................................................................................5
3. Zastosowane metody i techniki w ramach ewaluacji..............................................................8
4. Wyniki badań:.........................................................................................................................9
A. Ocena platformy internetowej oraz jej poszczególnych elementów...............................9
B. Ocena modułu doradczego............................................................................................15
C. Ocena szkoleń i nabytej wiedzy w trakcie korzystania z internetowej platformy........18
D. Ogólna ocena projektu (badania jakościowe)...............................................................22
E. Wpływ szkolenia na beneficjantów organizacji pozarządowych (badania
jakościowe)...................................................................................................................26
5. Podsumowanie......................................................................................................................28
6. Załączniki..............................................................................................................................30

2

Wstęp
Poniższa ewaluacja zewnętrzna (ex-post) została sporządzona zgodnie z wytycznymi Rady
Unii Europejskiej, która zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia
ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE w celu poprawy „jakości,
skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów
operacyjnych” na podstawie Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz

Funduszu

Spójności

i

uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Ewaluacja programów, działań oraz realizowanych w ich ramach projektów jest potrzebna i
konieczna, na co wskazują również dokumenty na poziomie krajowym i regionalnym. Wiąże
się to ze zwracaniem szczególnej uwagi na efekty programów, które widoczne są poprzez
efekty realizowanych w ramach nich projektów.
Uwzględniając powyższe zalecenia, w ramach realizowanego projektu „Organizacje
pozarządowe – lider ekonomii społecznej” przewidziano procedurę ewaluacyjną. Obejmuje
ona ewaluację wewnętrzną oraz ewaluacje zewnętrzną. Niniejszy raport przedstawia wyniki
ewaluacji zewnętrznej, zrealizowanej w kwietniu 2012 roku.
Zgodnie z dokumentem „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.
Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013” wydanym przez
Ministra Rozwoju Regionalnego 30 maja 2007 roku, ewaluacja jest to obiektywna ocena
projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji
i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji
pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Rozdział 1,
podrozdział 1.1, paragraf 1) tego dokumentu definiuje ewaluację jako: „osąd (ocenę) wartości
interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności,
efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb,
jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów.
Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach
za pomocą odpowiedniej metodologii”.
3

Ewaluacja ex-post ma za zadanie odpowiedzieć czy projekt zakończył się powodzeniem.
Identyfikuje także ewentualne przyczyny sukcesu lub czynniki powodujące niepowodzenie
podjętych działań.
Proces ewaluacji realizowany jest w oparciu o określone kryteria. Kryteria te są ogólnymi
standardami oceny powodzenia lub niepowodzenia założonych w projekcie celów oraz
sposobów ich osiągnięcia. W ramach ewaluacji zewnętrznej (ex-post) uwzględniono
wszystkie kryteria ewaluacji: trafność, skuteczność, efektywność, trwałość i użyteczność.
Należy jednak zwrócić uwagę, że na tym etapie realizacji projektu nie są one równie istotne.
Szczególne znaczenie mają kryteria: skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość.
Odbiorcami wyników ewaluacji zewnętrznej są: zespół projektowy, Regionalna Sieć
Tematyczna, Instytucja Pośrednicząca 2. stopnia (IP2) i inni interesariusze. Wyniki ewaluacji
w formie raportu skróconego udostępniono w postaci elektronicznej na stronie internetowej
projektu www.ekonomiaspoleczna.info.pl oraz w wersji papierowej. Analiza danych w
raporcie ma charakter ilościowy i jakościowy, wyniki przedstawiono w formie opisowej.

1. Przedmiot ewaluacji
Przedmiotem niniejszej ewaluacji jest innowacyjny projekt „Organizacje pozarządowe – lider
ekonomii społecznej”, którego innowacyjność przejawia się we wszystkich trzech wymiarach
(grupy docelowej, problemu, formy wsparcia), jednak najistotniejszym elementem projektu
jest forma wsparcia w postaci internetowej platformy edukacyjno-doradczej, która stanowi
produkt finalny. Innowacyjność produktu jest zapewniona przez:
•

zastosowane technologie, tj. Internet, telewizję internetową, techniki interaktywne;

•

kompleksowość i komplementarność oferowanych na platformie usług i produktów;

•

wysoką efektywność ekonomiczną zastosowanych rozwiązań.

Produkt finalny w postaci internetowej platformy edukacyjnej jest powszechnie dostępny dla
wszystkich potencjalnych użytkowników do grupy odbiorców tworzonej w ramach działań
użytkowników platformy.
4

Internetowa

platforma

edukacyjno-doradcza

znajduje

się

na

stronie

www.ekonomiaspoleczna.info.pl. Zawiera 5 podstron: „wykłady”, „doradcy”, „baza wiedzy”,
„badania i analizy”, „forum”. Na podstronie „wykłady” zamieszczono 37 wykładów
szkoleniowych nagranych techniką telewizyjną, do których dołączone są konspekty w postaci
prezentacji Power Point (format pdf). Podstrona „doradcy” umożliwia kontakt off-line przez
zakładki tematyczne i on-line z dyżurującymi doradcami. Na podstronie „baza wiedzy”
zamieszczone są akty prawne i dokumenty przydatne NGO. Raport końcowy z badań i
sprawozdanie z konferencji konsultacyjnej znajduje się na podstronie „badania i analizy”.
Ostatnią podstroją jest „forum” dające możliwość kontaktu i współpracy organizacjom
pozarządowym. Oferowane podstrony w sposób przejrzysty i wyczerpujący przedstawiają
informacje dostępne na tej stronie internetowej.
Platforma zarządzana jest przez administratora strony poprzez panel administracyjny
umożliwiający uzupełnianie i wymianę zamieszczonych w portalu materiałów, moderowanie
strony i prowadzenie bieżących statystyk. Przewidziano też możliwość administrowania
stronami swoich wykładów i zakładek tematycznych przez wykładowców i doradców.
Projekt jest innowacyjny, ponieważ łączy innowacyjną formę wsparcia z nowatorskim
podejściem do problemu, którym jest podwyższenie jakości kadr organizacji pozarządowych i
umożliwienie im potrzebnej edukacji. Forma wsparcia w postaci internetowej platformy
edukacyjno-doradczej

jest

narzędziem

powszechnie

dostępnym,

kompleksowym,

wykorzystującym nowoczesne technologie.

2. Cele i założenia ewaluacji
Cel główny projektu „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej” to podniesienie
poziomu wiedzy i jakości kadr organizacji pozarządowych działających w obszarze ekonomii
społecznej na terenie województwa mazowieckiego poprzez zbudowanie skutecznego
i trwałego narzędzia wsparcia, jakim jest internetowa platforma edukacyjno-doradcza
wyposażona w funkcje tj. szkolenia, doradztwo, bazy danych, forum kontaktów, które są
zgodne

z

oczekiwaniami

użytkowników

www.ekonomiaspoleczna.info.pl.

Oprócz

i

dostępne

na

celu

głównego

określono
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stronie

internetowej
również

cele

szczegółowe: 1) budowanie motywacji NGO do podejmowania działań w sferze ekonomii
społecznej, 2) podniesienie poziomu wiedzy i jakości kadr NGO, 3) stworzenie warunków do
budowania trwałych i efektywnych ekonomicznie struktur w obszarze ekonomii społecznej
poprzez system szkoleń i doradztwa, zbudowanie i uruchomienie internetowej platformy
edukacyjnej, 4) promocja i upowszechnianie wiedzy nt. instytucji ES.
Głównym celem analizy ewaluacyjnej innowacyjnego projektu „Organizacje pozarządowe –
lider ekonomii społecznej” jest zbadanie w jakim stopniu został zrealizowany cel główny
projektu i jego cele szczegółowe.
Cele szczegółowe ewaluacji to zbadanie następujących zagadnień:
•

Zebranie niezależnych opinii uczestników procesu testowania i zewnętrznych
ekspertów na temat produktu finalnego oraz opracowanie na tej podstawie oceny
produktu.

•

Porównanie wniosków i ocen wynikających z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej;

•

Wykazanie ewentualnych niezgodności ocen, wskazanie ich przyczyn i sposobu
osiągnięcia stanu założonego.

Pytania badawcze zostały sformułowane na podstawie wyszczególnionych powyżej celów
badawczych oraz pogrupowanie według kryteriów ewaluacji: trafności, efektywności,
skuteczności, użyteczności i trwałości.
•

Trafność – czy produkt jest potrzebny i przydatny?
o Szczegółowe pytania badawcze: Czy organizacje pozarządowe uważają ten
produkt za pomocny w ich działalności?

•

Efektywność – czy produkt wypracowany w ramach projektu jest lepszy i
skuteczniejszy niż produkty stosowane dotychczas oraz jaka jest relacja nakładów do
realizacji projektu?
o Szczegółowe pytanie badawcze: Czy organizacje pozarządowe korzystały lub
korzystają z projektów o podobnej tematyce? Jak organizacje pozarządowe
oceniają projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej” i jego
innowacyjną formułę?

•

Skuteczność – w jakim stopniu założone cele projektu zostały osiągnięte?
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o Szczegółowe pytanie badawcze: Czy uczestnicy szkoleń (organizacje
pozarządowe) zaobserwowały wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej?
•

Użyteczność – na ile efekty wypracowane w projekcie są zgodne z potrzebami
użytkownika?
o Szczegółowe pytanie badawcze: W jakim stopniu wiedza uzyskana poprzez
szkolenie w ramach projektu będzie wykorzystywana w działalności
organizacji pozarządowych? W jakim stopniu odpowiada ich potrzebom?

•

Trwałość/oddziaływanie – na ile trwałe okazały się efekty realizacji projektu?
o Szczegółowe pytanie badawcze: Jak długo (i czy w ogóle) będą trwały
pozytywne zmiany w działalności organizacji pozarządowych wywołane tym
projektem?

W celu ustalenia odpowiedzi na te pytania określono pytania szczegółowe, na które
poszukiwano odpowiedzi:
•

Czy badania przeprowadzone w pierwszym etapie projektu potwierdzają istnienie
problemu i zasadność realizacji projektu?

•

Czy cel wprowadzenia innowacji jest tożsamy z celem projektu?

•

Czy prawidłowo została zdefiniowana i dobrana grupa docelowa do przeprowadzenia
etapu testowania produktu?

•

Czy testowany produkt finalny spełnia kryteria zdefiniowane we wniosku?

•

Czy do przeprowadzenia badań i ewaluacji wewnętrznej dobrano prawidłowe
merytorycznie i metodycznie narzędzia i metody?

•

Czy opracowane na tej podstawie wnioski i ocena produktu faktycznie wynikają
z przeprowadzonych badań i ewaluacji wewnętrznej?

•

Czy wyniki badań i analiz potwierdzają zasadność realizacji projektu?

•

Jaka jest ocena produktu finalnego na podstawie niezależnych opinii uczestników
procesu testowania i zewnętrznych ekspertów?
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3. Zastosowane metody i techniki w ramach ewaluacji
Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej” został poddany analizie
wykorzystując tak zwaną triangulację metod i podejść badawczych. Triangulacja jest metodą
stosowaną w badaniach społecznych, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości i
rzetelności wyników badania. Polega ona na stosowaniu dwóch podejść metodologicznych
(ilościowego i jakościowego) oraz łączeniu różnego typu wniosków, pochodzących z różnych
metod lub uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych.
Poniższa tabela przedstawia podejścia badawcze oraz odpowiadające im techniki 1
zastosowane w ewaluacji.

Podejście badawcze
Ilościowe

Technika badawcza
Papierowy kwestionariusz ankiety (PAPI)

Jakościowe

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
Grupowy wywiad pogłębiony (FGI)
Analiza danych (Desk research).

PAPI (paper and pencil interview – papierowy kwestionariusz ankiety) – to technika
badawcza polegająca na bezpośredniej rozmowie z badanym, którą realizuje ankieter przy
użyciu konkretnego zestandaryzowanego formularza zawierającego pytania związane
z określonym problemem.
Wywiad pogłębiony (IDI – in-depth interview) jest klasyczną i popularną techniką
w jakościowym podejściu badawczym, realizowaną zwykle z jednym respondentem. Polega
ona pogłębionej, tzn. wnikliwej i szczegółowej rozmowie, która umożliwia poszerzenie
wiedzy objętej badaniem. Tego typu rozmowa nie zawiera dokładnie określonej liczby pytań

1

Narzędzia badawcze odpowiadające konkretnym technikom zostały umieszczone na końcu raportu, jako
załączniki.
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w identycznej formie, co pozwala przeprowadzającemu wywiad dostosowanie przebiegu
rozmowy do sytuacji respondenta i kontekstu, w którym rozmowa się odbywa.
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI – focus group interview) podobnie jak IDI polega on
na pogłębionej rozmowie, która zogniskowana jest wobec określonego tematu lub problemu.
W odróżnieniu od wywiadu pogłębionego realizowany jest jednocześnie na kilku osobach
(zwykle od 5 do 10), a jego zaletą jest badanie danego tematu w kontekście dynamiki
i interakcji z innymi ludźmi. W czasie realizacji badania z wykorzystanie FGI z powodzeniem
stosowane są również techniki projekcyjne – ułatwiające dotarcie do treści niepoddających
się werbalizacji.
Analiza danych (tzw. Desk research) – to technika, w której wykorzystuje się już istniejące
dane (tzw. Źródła mające charakter wtórny). Polega ona na analizie materiałów
wytworzonych w trakcie realizacji całego projektu, który podlega ewaluacji.
W ramach większości technik grupą badaną zostali objęci przedstawiciele organizacji
pozarządowych, którzy korzystali z produktu finalnego wytworzonego w projekcie. W
badaniu ankietowym respondenci zostali dobrani w sposób losowy, natomiast badani objęci
technikami jakościowymi (IDI, FGI) zostali dobrani w sposób celowy. Łącznie zrealizowano
93 wywiady kwestionariuszowe, 4 indywidualne wywiady pogłębione oraz 2 zogniskowane
wywiady grupowe. Przeprowadzona analiza danych zastanych objęła przede wszystkim:
dokumentację projektową oraz wyniki badań ewaluacji wewnętrznej zrealizowanej przez
podmiot wdrażający projekt.

4. Wyniki badań:
A. Ocena platformy internetowej oraz jej poszczególnych elementów
W badaniu PAPI uczestniczyły łącznie 93 osoby. Ich opinie pozwalają
scharakteryzować projekt ze strony użytkowników. Na początku zapytano ich o główne cechy
platformy internetowej wykorzystywanej w projekcie. Pod uwagę brana była funkcjonalność,
czytelność i dostępność.
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Najwyżej została oceniona „Czytelność” platformy. Potwierdziło ją 91,3% badanych.
Jednak pozostałe cechy zostały uznane przez niewiele mniej osób. „Łatwą dostępność”
potwierdziło 90,3% użytkowników platformy a „Dobrą funkcjonalność” 89,1% osób. Tak
wysokie oceny wskazują na użyteczność, trafność i efektywność projektu.
Wykres nr A.1 . Cechy, które najlepiej charakteryzują platformę internetową (N=93)

Desk research (ewaluacja wewnętrzna)
Badania przeprowadzone w ramach ewaluacji wewnętrznej potwierdzają dane powyżej.
Praktycznie wszyscy badani przedsawiciele NGO w ramach ankiet umieszczonych na
platformie internetowej uznali, że zaproponowana im platforma internetowa jest łatwo
dostępna, czytelna i funkcjonalna. Nieco gorzej – ale wciąż bardzo wysoko - te aspekty
oceniły osoby fizyczne wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym: 72%
uznało, że platforma edukacyjna jest łatwa w obsłudze; 76,2% - przejrzysta; 86,4% czytelna.

Na funkcjonalność, czytelność i dostępność wpływa szata graficzna zastosowana na stronie
internetowej. Przeprowadzone badanie pozwoliło sprawdzić czy została ona prawidłowo
dobrana i użytkownicy są z niej zadowoleni. „Zdecydowanie dobrze” lub „Raczej dobrze”
oceniło ją 78,5% ankietowanych. Tak wysoki wynik wskazuje, że docenili oni prostotę
i czytelność strony, ponieważ korzystając z niej szukają przydatnych im informacji i to one są
dla nich priorytetowe. Potwierdzają to również przeprowadzone w badaniu wywiady:
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Przykład A.1a
„…jakość materiału i to co mi się jeszcze podobało w tych szkoleniach, że jak
oglądałam sobie filmik, to nie miałam tych wyskakujących fajerwerków,
przycisków. Czasem właśnie w takich szkoleniach internetowych się zdarza, że
wyskakują okienka, ale jeżeli chcę zobaczyć jakiś przykład, albo jakieś obliczenia
to muszę wcisnąć ten guzik, później dodatkowy. Po czym zaplanowałam sobie, że
czas na takie szkolenie potrwa 20 minut, a kiedy sobie klikam jakieś dodatkowe
rzeczy […] Ten ostateczny czas się przeciągał”
Badani uznali, że dzięki prostocie strona wyróżnia się na tle innych stron internetowych oraz
zapewnia użytkownikowi spokój i jest czytelna, a wiele innych tylko pozornie ma więcej
informacji, ponieważ w praktyce tak szybko męczą użytkownika kolorami, ruchomymi
i dźwiękowymi aplikacjami, że stara się jak najszybciej opuścić daną stronę. Wskazuje to na
wysoką efektywność projektu na tle podobnych mu stron internetowych.

Przykład A.1b
„No właśnie strona tego projektu jest zgodna z naszymi – powiedzmy idealnymi
wzorcami,

ponieważ

najważniejszą

rzeczą

dla

takiej

strony

jest

jej

funkcjonalność, a nie ozdobniki. W związku z tym, jeżeli strona nie wymaga
dodatkowej instrukcji obsługi, prawda? To znaczy jest bardzo intuicyjna, no to
właśnie spełnia te najważniejsze funkcje, do których została powołana”

Przykład A.1c
„Ja gdzieś tam jestem przyzwyczajony do tego, że szukając pewnych rzeczy w
Internecie dość często te strony nas bombardują, tu gdzieś coś straszy, tu hałasuje
i nagle wchodzę na stronę, której się nic nie dzieje. Myślałem, że się komputer
popsuł, ale nagle doceniłem. Faktycznie, to jest strona, na którą wchodzisz i
faktycznie korzystasz. Wszystko jest, to, co trzeba. Nie ma niepotrzebnych rzeczy,
które musisz omijać, żeby kliknąć to co chcesz. Mimo wszystko oceniam tą stronę
bardzo pozytywnie, pomimo tego, że jest bardzo uboga grafika, ale myślę że o to
tutaj właśnie chodziło”
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Wykres nr A.2. Ocena szaty graficznej. (N = 93)

Desk research (ewaluacja wewnętrzna)
W trakcie prowadzenia szkoleń niektórym badanym zadano telefonicznie szereg pytań
dotyczących funkcjonowania platformy internetowej. Jedno z pytań dotyczylo oceny
przejrzystości i nawigacji serwisu. 96,7% badanych stwierdziło, że nawigacja i
przejrzystość strony jest dobra (odpowiedzi „dobra” i „bardzo dobra).
Istotną cechą platformy internetowej jest jej oferta tematyczna, dlatego użytkowników
poproszono o jej ocenę. 43,0% badanych oceniło ją „Zdecydowanie dobrze” a niemal drugie
tyle „Raczej dobrze” (41,9%). Blisko 85% zadowolonych użytkowników to wskaźnik
mówiący o wysokiej użyteczności platformy internetowej
Wykres nr A.3. Ocena oferty tematycznej platformy internetowej. (N = 93)
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Badanym zadano pytanie „Czy zestaw dokumentów (aktów prawnych, druków) znajdujący
się w zakładce „baza wiedzy” wg. Pani/Pana wystarczający?” Prawie połowa badanych
(44,1%) udzieliło odpowiedzi „Raczej tak”,

20,4% zaś „Ani tak, ani nie”. Najmniej

zaobserwowano opinii „Raczej nie” (5,4%) oraz „Zdecydowanie nie” (2,2%).
Wykres nr A.4. Ocena zakresu dokumentów (aktów prawnych, druków) znajdujących się w
zakładce „baza wiedzy”. (N = 93)

Na stronie internetowej projektu w zakładce „baza wiedzy” znajduje szereg dokumentów,
które mogą być przydatne zarówno przedstawicielom organizacji pozarządowych jak i
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Badanie pozwoliło dowiedzieć się czy taka
zakładka jest w ogóle potrzebna i jak oceniają jej przydatność użytkownicy. Więcej niż
połowa z nich (52,6%) uznało ją za „raczej przydatną” a kolejne 10,5% nawet za
„Zdecydowanie przydatną”. Co czwarty badany nie był w stanie ocenić czy ta zakładka jest
przydatna czy nie, co wynika najprawdopodobniej z braku osobistej potrzeby skorzystania z
niej.
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Wykres nr A.5. Ocena przydatności dokumentów zamieszczonych w zakładce „baza
wiedzy”. (N = 76)

Jedną z zakładek głównej strony projektu jest „forum”. Jest to często spotykana forma
kontaktu użytkowników między sobą a także użytkowników z projektodawcą danej strony.
Kolejne pytanie ankiety pozwoliło sprawdzić czy w przypadku tego projektu powstanie forum
jest uzasadnione i czy użytkownicy będą z niego korzystać. Blisko 60% z nich uznało forum
za „Zdecydowanie przydatne” lub „Raczej przydatne”. Podczas wywiadów fokusowych
okazało się ponadto, że zdaniem części badanych kwestię użyteczności forum będzie można
ocenić dopiero po pewnym czasie funkcjonowania strony internetowej, jak już użytkownicy
zaczną intensywnie z niej korzystać i powiększy się liczba osób odwiedzających stronę.
Wykres nr 4.5. Ocena przydatności zakładki „forum”. (N = 93)
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B. Ocena modułu doradczego
Kwestia doradztwa on-line została oceniona wysoko (blisko 84% osób uznało je za
„Zdecydowanie przydatne” lub „Przydatne”). Użytkownicy docenili możliwość kontaktu z
człowiekiem, uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania, często szczegółowe lub odnoszące
się do konkretnego przypadku, na które trudne byłoby znaleźć odpowiedź w materiałach
powszechnie dostępnych. Kwestia rozmaitej formy przekazywania informacji stanowi mocną
stronę platformy i wskazuje na trafność, użyteczność i efektywność całego projektu.
Wykres nr B.1. Ocena przydatności usług doradczych realizowanych on-line (N=92):

Sama forma doradztwa on-line zyskała uznanie użytkowników strony, jednak ocena oferty
tematycznej w ramach doradztwa okazała się mieć jeszcze lepsze wyniki. 30,6%
ankietowanych uznało ją za kompletną a kolejne 61,2% za raczej kompletną, co wskazuje, że
ponad 90% ankietowanych doceniło dobór oferty tematycznej doradztwa on-line.
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Wykres nr B.2. Ocena oferty tematycznej w ramach doradztwa (N = 85, osoby, które
korzystały z doradztwa)

Wysoka ocena formy doradztwa on-line najprawdopodobniej wynika z tego, co pokazały
odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące kompetencji oraz przygotowania doradców. Ponad
90% osób uznało ich za „Zdecydowanie” lub „Raczej” kompetentnych i przygotowanych.
Wykres nr B.4. Ocena kompetencji oraz przygotowania doradców. (N = 85, osoby, które
korzystały z doradztwa)
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Nieco niższe wyniki oceny zrozumiałości czytelności informacji uzyskanych od doradców
mogą wynikać z tego, że materiał, który przekazywali zawierał wiele cennych informacji dla
korzystających ze szkolenia i jednocześnie mogły być one trudne do zapamiętania ze względu
na ich ilość, a jednocześnie zdawali sobie oni sprawę, że powinni je dobrze wykorzystać.
Wykres nr B.5 . Ocena zrozumiałości i czytelności informacji uzyskanych od doradców.
(N = 85, osoby, które korzystały z doradztwa)

Pozytywne opinie dotyczące doradztwa potwierdzają wywiady grupowe i indywidualne
z użytkownikami platformy. Badani doceniali na przykład natychmiastowe uzyskanie opinii
od doradcy, poczucie anonimowości, które pozwalało zadawać pytania bez skrępowania, czy
adekwatność doradztwa w aspekcie roli osób w organizacjach pozarządowych. Oto niektóre
z wypowiedzi badanych:
Przykład B.1a.
„Te konsultacje online też były bardzo wygodne dlatego, że oprócz forum […]
Mieliśmy bezpośrednio dostęp do wykładowców czy konsultantów, którzy są
ekspertami w swojej dziedzinie. Dzięki temu przez możliwość zadawania pytań i
od razu uzyskiwania odpowiedzi, była bardzo cenna i wygodna”

Przykład B.1b.
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„… mogłem (korzystać – przyp. autorów raportu) nie krępując się, ponieważ jest
tam jakaś anonimowość, mogłem się przyznać do tego, że czegoś nie wiem”
Przykład B.1c.
„…zarówno pytania, które sam zadawałem, jak i słuchając odpowiedzi na pytania,
które inni zadawali, były przydatne w tym czym się aktualnie zajmujemy”
Jeżeli pojawiały się opinie inne niż pozytywne, to dotyczyły zwykle pomysłów na
modyfikację doradztwa on-line. Jeden z badanych tak wypowiedział się na ten temat:
Przykład B.1d.
„Moim zdaniem lepiej by było , gdyby te konsultacje odbywały się powiedzmy w
porze wieczornej; wtedy kiedy już żadna działalność zawodowa mi nie
przeszkadza, wtedy kiedy ja sam jestem dysponentem swojego czasu i na pewno
byłoby mi wtedy wygodniej skupić się na tych konsultacjach i wysłuchaniu
informacji bieżącej. Powiedzmy, gdzieś o godzinie 20, kiedy jest już inna sytuacja
i można się faktycznie na tym skupić”
Desk research (ankieta wewnętrzna)
Wśród osób, które oceniły doradztwo w ramach badania wewnętrznego (internetowego)
dotyczącego tylko doradztwa dominowały zdecydowanie opinie pozytywne. 98%
badanych na przykład stwierdziło, że sesja doradcza on-line była dla nich przydatna;
zdaniem 94,9% badanych oferta tematyczna doradztwa była wystarczająca; prawie
wszyscy badani (99,2%) ocenili badanych jako osoby przygotowane i kompetentne.
W badaniu telefonicznym prowadzonym w trakcie trwania szkoleń zadano również blok
pytań dotyczących różnych aspektów szkolenia. Pozytywnie dobór tematyki konsultacji
eksperckich oceniło 96,6%; komunikację, kontakt z doradcą, terminy, czas trwania
konsultacji – 96,6%; poziom merytoryczny odpowiedzi – 100%; wyczerpujące
wyjaśnienie postawionych przez słuchaczy problemów – 100%.
C. Ocena szkoleń i nabytej wiedzy w trakcie korzystania z internetowej platformy
Istotną sprawą jest jakość szkoleń oferowanych podczas szkolenia, czy obejmowały one pełen
zakres tematyczny związany z organizacjami pozarządowymi i osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, czy pomogły one tym organizacjom przygotować się do
rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz czy wiedza przedstawicieli organizacji
pozarządowych wzrosła po zakończeniu szkolenia.
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57,0% ankietowanych uznało za „Raczej pełny” zaprezentowany zakres tematyczny
szkolenia, a następne 32,3% za „Zdecydowanie pełny”. Świadczy to o dużej staranności w
doborze tematów tworzących zakres tematyczny szkolenia oraz wskazuje na bardzo dobre
przygotowanie twórców projektu.
Wykres nr C.1. Ocena zakresu tematycznego szkoleń. (N = 93)

Jednym z zadań szkolenia była poprawa stopnia przygotowania organizacji pozarządowych
do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie pokazało, że 20,0%
przedstawicieli organizacji pozarządowych „Zdecydowanie” poprawiło swoje przygotowanie
do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej a kolejne 56,7% „Raczej” poprawiło
swoje przygotowanie.
Wykres nr C.2. Wpływ szkolenia na poprawę stopnia przygotowania organizacji
pozarządowej do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. (N = 90)
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Szkolenie nie tylko dotyczyło prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego zapytano
uczestników szkolenia jak oceniają całkowity poziom własnej wiedzy po zakończeniu
szkolenia. Tylko 13% osób uznało, że ich wiedza „Nie zmieniła się”. 38% uznało ją za
„Zdecydowanie większą” a kolejne 49% za „Raczej większą”.
Wykres nr C.3. Ocena własnej wiedzy po zakończonym szkoleniu. (N = 93)

Ponad 73% osób z organizacji pozarządowych, które wzięły udział w szkoleniu
zadeklarowało „Raczej duży” przyrost wiedzy a następne prawie 13% przyrost
„Zdecydowanie duży”. Wskazuje to na wysoką użyteczność całego projektu.
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Wykres nr C.4. Ocena przyrostu własnej wiedzy po zakończonym szkoleniu. (N = 93)

Desk research (ankieta wewnętrzna)
Przed szkoleniem:
Jak wynika z badań przeprowadzonych w ewaluacji wewnętrznej oczekiwania
reprezentantów organizacji pozarządowych przed podjęciem szkolenia były bardzo
wysokie. 83,3% badanych stwierdziło, że chce podnieść swój poziom wiedzy i
kompetencji w zakresie ekonomii społecznej, przy jednocześnie niskim poziomie wiedzy
na ten temat- 63,1% badanych stwierdziło, że posiada niski poziom wiedzy na temat
ekonomii społecznej, tylko 2,4% określiło swój poziom jako wysoki. Niskim
kompetencjom w zakresie ES towarzyszył również brak przygotowani do prowadzenia
działalności gospodarcze (60,7% badanych stwierdziło, że są bardzo słabo na to
przygotowani).
Po szkoleniu:
Badani zostali ponownie zapytani o swoje kompetencję i wiedzę związaną z ekonomią
społeczną już po odbyciu szkolenia. Widać znaczną poprawę i wzrost wiedzy.
Przykładowo, 92,9% badanych stwierdziło, że ich poziom wiedzy na temat ekonomii
społecznej jest większy niż przed rozpoczęciem szkolenia. W innym pytaniu dotyczącym
wiedzy na temat zagadnień dotyczących wykluczenia społecznego oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 96,4% badanych stwierdziło, że ich wiedza zmieniła się w
znacznym stopniu.
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D. Ogólna ocena projektu (badania jakościowe)
Zrealizowane wywiady pogłębione miały również dostarczyć odpowiedzi na pytania
dotyczące ogólnej oceny przeprowadzonego projektu. Specjalny blok pytań zawierał między
innymi pytania o to, czy projekt ten jest w perspektywie uczestników przydatny i interesujący.
Uczestnicy projektu w przeważającej części stwierdzili, że szkolenie, w którym wzięli udział
było im potrzebne do wykonywanej pracy. W związku z tym ocenili je pozytywnie,
doceniając unikalność i kompleksowość projektu:
Przykład D.1.
„Gdy dowiedziałem się o projekcie wzbudził on moje duże zainteresowanie. Po
pierwsze – wiedza o ekonomii społecznej oraz o podmiotach tej ekonomii jest w
dalszym ciągu nieusystematyzowana w naszym kraju. Nawet jeśli osoby decydują
się stworzyć organizację pozarządową, czy działać w niej, to naprawdę nie mają
dostępu do kompleksowej informacji na ten temat. Pomimo, iż na rynku jest już
kilka platform internetowych oferujących szkolenia, to jednak nie ma tylu ofert
skierowanych bezpośrednio do organizacji pozarządowych. Owszem, są
organizowane szkolenia doraźne, lecz często obejmują one wąski zakres
tematyczny. Taki projekt jak ten, jest unikalny pod względem kompleksowości.
Jest tu zgromadzona wiedza dotycząca organizacji pozarządowych, form
działania, pozyskiwania środków przez organizacje, podejmowania nowych
działań przez organizację”.
Zadowolenie z wzięcia udziału w projekcie obejmowało spełnienie oczekiwań adresatów
platformy, które zawierało się w wysokiej ocenie funkcjonalności interaktywnego narzędzia
umożliwiającego szkolenie, które odbyło się na dogodnych dla uczestników warunkach.
Uczestnicy projektu mieli możliwość swobodnego wyznaczenia ram czasu poświęconego na
pogłębianie wiedzy. Mogli nie rezygnując z powierzonych im obowiązków odbyć w pełnym
zakresie szkolenie. Elastyczność, funkcjonalność i kompleksowość zastosowanego medium –
platformy internetowej – były atutami przedstawionego przedsięwzięcia:

22

Przykład D.2a.
„Uważam ten projekt za bardzo interesujący. Przyznam, że na początku –
przystępując do tego projektu – miałem obawy czy spełni moje oczekiwania.
Jednak mogę stwierdzić, że w zupełności jestem zadowolony. Platforma obejmuje
wiele

funkcjonalności,

które

na

pewno

przydadzą

się

organizacjom

pozarządowym. Ciekawe jest to, że szkolenia prowadzone są za pośrednictwem
platformy, co zdecydowanie ułatwia korzystanie ze szkoleń. Poza tym ciekawą
funkcją jest doradztwo za pośrednictwem, którego można zadać konkretne pytania
i indywidualnie uzyskać na nie odpowiedź. Zainteresowała mnie również baza
wiedzy na platformie – naprawdę udostępniono tam masę aktów prawnych,
druków itp., dotyczących działalności organizacji pozarządowych”
Przykład D.2b.
„Wydaje się, że jest to właśnie dobry kierunek, by dzisiaj osiągnąć sukces i
właśnie włączonym społecznie, niewątpliwie trzeba też mieć dostęp i możliwość
korzystania z nowoczesnych narzędzi i właśnie ten typ kursu nasze
stowarzyszenie też ma w swoich doświadczeniach (platformy e-learningowe) i w
takiej formule przekazywania treści – zdalnie – jak i doradztwa, które tutaj
zaproponowano [niezrozumiałe] jest właśnie ta wartość dodana. Tu właśnie nie
tylko można uzyskiwać wiedzę on-line, być w kontakcie i uzyskiwać już
praktyczne odpowiedzi, na swoje praktyczne problemy. To właśnie te dwa
aspekty wiedza i właśnie nośnik informacji – innowacyjność. Zadecydowały o
wysokiej jakości tego projektu”
Przykład D.2c.
„Taki projekt daje możliwość ludziom z różnych zakątków Polski znalezienie
jakiejś informacji, i nawet dla osób wykluczonych może to być pierwszy krok, bo
coraz częściej gdy ludzie mają problem, coraz częściej sięgają, może właśnie
próbują znaleźć jakąś odpowiedź w Internecie; zwłaszcza, że w tych mniejszych
miejscowościach mogą nie być właśnie zorientowani jakie są instytucje.
Szkolenia są przecież bardzo drogie i też właśnie dla organizacji pozarządowych.
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Teraz mamy prawda dużo szkoleń, bo są one finansowane z Funduszu Unii
Europejskiej. Jednak po pierwsze szkolenia są bardzo drogie; wymagają prawda
też dojazdu, poświęcenia czasu, a my tutaj możemy sobie sami, jako użytkownicy
zaplanować ten czas. Powiedzmy, że na takie szkolenie poświęcamy dziennie na
przykład – nie wiem – 40 minut, czy raz w tygodniu 40 minut i mamy szansę
dostawania cyklu”
Użyteczność i potrzeba realizacji projektów mających na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej
ekonomii społecznej są doceniane również z uwagi na to, iż pracownicy organizacji
pozarządowych deklarują, iż potrzebują poszerzania swego merytorycznego przygotowania
do efektywnego i coraz lepszego wykonywania swojej pracy.
Przykład D.3a.
„Organizacje pozarządowe w dużej mierze opierają swoją działalność na pracy
wolontariuszy. Są to osoby o różnym poziomie wiedzy, oferujące NGO swój
zapał i zaangażowanie, ale często słabo przygotowane merytorycznie do
prowadzenia działalności. NGO żeby wypełniać swoje zadania musi posiadać
strukturę i prowadzić działania jak normalna firma. Stawia to przed osobami
zaangażowanymi

wysokie

wymagania.

Praca

z

osobami

zagrożonymi

wykluczeniem społecznym wymaga wiedzy z zakresu ekonomii, prawa,
psychologii itp. Źródłem tej wiedzy są często projekty takie jak „Organizacje
pozarządowe – lider ekonomii społecznej”
Przykład D.3b.
„…dzięki niemu mamy właśnie uzupełnioną wiedzę z dziedzin, z których nie
jesteśmy specjalistami, ale wiedzę tą i tak musimy posiadać, żeby nie popełniać
błędów”
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Zaletą przeprowadzonego projektu jest również dywersyfikacja tematyki szkoleń. Uczestnicy
projektu uznali za istotne i potrzebne, nie tylko zagłębienie wiedzy „twardej” zorientowanej
wokół kształtu aktualnego prawa, ale również docenili wartość wiedzy „miękkiej”
obejmującej tematykę relacji interpersonalnych – w tym rozwijania umiejętności
komunikacyjnych.
Przykład D.4.
„Ten projekt daje nam wiele informacji, które możemy wykorzystać w naszej
pracy, w naszej działalności. Głównie chodzi o sprawy związane z kontaktami
międzyludzkimi. Każdy z nas – ponieważ nie jest prawnikiem – ma braki
dotyczącego aktualnego prawa i wykładni pewnych przepisów, które nas otaczają;
w realiach, w których musimy funkcjonować. Także z tego powodu ten projekt
jest bardzo przydatny i wiedza uzyskana, naprawdę jest cenna”
Wśród ogólnych ocen beneficjentów projektu znalazły się również stwierdzenia, które
podkreślały integrujący wymiar platformy. Istotnym walorem projektu była możliwość
czerpania podobnej korzyści z medium i zaktualizowanej wiedzy przekazywanej za jej
pośrednictwem. Beneficjenci reprezentujący lokalne ośrodki organizacji pozarządowych, a
posiadający utrudniony dostęp do materiałów, dokumentów, czy aktów prawnych, za
pośrednictwem Internetu – zakładki baza wiedzy – mogli w każdej chwili korzystać ze
zgromadzonych materiałów.
Przykład D.5.
„…z punktu widzenia ostatecznego beneficjenta – tego szkolącego się - co warte
jest podkreślenia jest również to, że jest to platforma edukacyjna, która właśnie
integruje wiele organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia
osób mających problem, w ciężkiej sytuacji ekonomicznej i to jest właśnie drugi
bardzo istotny walor tego kontaktu, można się włączać w każdej fazie
funkcjonowania tego projektu i przez to poszerza się jakby pole oddziaływania
jakiejś organizacji społecznych spoza wielkich centrów; wielkie centra
wielkomiejskie dają sobie radę, natomiast są te lokalizacje mniejsze,
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funkcjonujące lokalnie, które często mają utrudniony dostęp do organizacji, do
informacji, aktualizacji wiedzy. I tu mogą się łatwo włączyć w ten proces, projekt
i to jest moim zdaniem druga bardzo istotna wartość tego projektu, a więc
tworzenie również platformy współpracy dla organizacji NGO”
Beneficjenci zwrócili również uwagę na to, iż projekt, w którym wzięli udział posłuży nie
tylko pracownikom organizacji pozarządowych do nabywania kompetencji, ale i ma szansę
podniesienia jakości niesionej pomocy.
E. Wpływ szkolenia na beneficjentów organizacji pozarządowych (badania
jakościowe)

Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem jest złożonym procesem, który rozpoczyna się
bardzo często dużo wcześniej niż wraz z zainicjowaniem procesu interakcyjnego i
nawiązaniem relacji z osobami znajdującymi się w ciężkiej sytuacji życiowej. Uczestnicy
szkolenia, którzy znaleźli się wśród osób objętych badaniem wielokrotnie podkreślali wartość
płynącą z wzięcia udziału w projekcie. Wartością tą określali możliwość zapoznania się z
zasadami komunikacyjnymi, sposobami motywacji osób zagrożonych wykluczeniem, czy
merytorycznym przygotowaniem do pracy, podkreślając, że projekt, jest bardzo potrzebny i
umożliwia dalsze niesienie pomocy potrzebującym. Zrealizowane wywiady pogłębione miały
dostarczyć odpowiedzi na pytania poddające ocenie wpływ szkolenia na beneficjentów
organizacji pozarządowych.
Wśród badanych znalazły się zarówno osoby, które jednoznacznie nie były w stanie określić
wpływu szkolenia na osoby zagrożone wykluczeniem, jak i te, które bardzo entuzjastycznie
wypowiadały się o wpływie szkolenia na beneficjentów organizacji pozarządowych.
Przykład E.1.
„Oczywiście nie wiem, czy moje uczestnictwo w projekcie będzie miało trwały i
skuteczny wpływ na poprawę sytuacji osób zagrożonych lub wykluczonych
społecznie, ale mam taką nadzieję, że będzie przynajmniej w niewielkim stopniu
pomocne tym ludziom”
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Nie zmienia to jednak faktu, że bez względu na to, czy opinie były wyważone i ostrożne, czy
entuzjastyczne w ocenie możliwego wpływu, badani podkreślali, iż zamierzają przekazywać
dalej nabyte umiejętności i poszerzać kompetencje osób będący beneficjentami ich
działalności:
Przykład E.2a.
„Fundacja jest założycielem i właścicielem spółki z o.o., która prowadzi
działalność. Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej są przekazywane
naszym podopiecznym np. rodzicom dzieci które są pod opieką fundacji […] Jak
już powiedziałem zdobytą wiedzę przekazujemy beneficjentom naszej fundacji.
Myślimy o uruchomieniu z rodzicami naszych podopiecznych spółdzielni
socjalnej. Staramy się im zaoferować narzędzia i możliwości do poprawienia
swojej egzystencji. Czy będzie to działanie skuteczne to zależy w dużej mierze od
nich”
Udział w szkoleniu, który umożliwił poszerzenie kompetencji pracowników organizacji NGO
w odczuciu niektórych badanych ma również przekładać się na wyniki pracy organizacji oraz
na poszerzenie perspektyw osób zagrożonych wykluczeniem.
Przykład E.2b.
„Uważam że udział w tym projekcie może bardzo pozytywnie wpłynąć na pomoc
takim osobom. Jeden z bloków wykładów dotyczył zagadnień w jaki sposób takie
osoby mogą stać się samodzielne zawodowo i niezależne finansowo. Czyli jak
mogą same założyć działalność gospodarczą czy spółdzielnię socjalną. Myślę, że
tę wiedzę możemy wykorzystać przy pomocy młodzieży z rodzin patologicznych.
Łatwiej nam będzie ukierunkować młodych ludzi, wskazać im nowe możliwości,
pokazać, że samo mogą spróbować wyjść ze swojego środowiska. Uważam, że
jeśli chociaż jeden młody człowiek dzięki takim działaniom wyjdzie „na prostą
będzie można już mówić o sukcesie. Uważam, ze ten projekt naprawdę może
przyczynić się do trwałej pomocy osobom potrzebującym”.
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Reasumując wpływ szkolenia na beneficjentów organizacji pozarządowych w odczuciu
badanych w dużej mierze wyraża się w możliwości przekazywania pogłębionej wiedzy,
a tym samym doszkalaniu osób zagrożonych wykluczeniem. Wzrost kompetencji
pracowników organizacji NGO można więc przełożyć się na sprawniejsze działanie na
rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę ich
funkcjonowania w społeczeństwie.

5. Podsumowanie
Odnosząc się do zastosowanych kryteriów ewaluacji i wyszczególnionych na ich podstawie
pytań badawczych przedstawione zostały następujące wnioski:
• Po przeanalizowaniu wyników badań przeprowadzonych w pierwszym etapie
realizacji projektu potwierdza się istnienie problemu z brakiem podobnych projektów
w kompleksowy sposób przygotowujących organizacje pozarządowe do działalności
w ramach ekonomii społecznej, co wskazuje na zasadność realizacji tego projektu.
• Jak wynika z badań jakościowych, niektórzy z uczestniczących w projekcie
przedstawicieli organizacji pozarządowych korzystali z podobnych - lecz nie takich
samych - projektów związanych z tematyką ekonomii społecznej. Faktowi korzystania
z podobnych projektów towarzyszyła zwykle opinia o niedostatecznej liczbie tego
typu przedsięwzięć. Badani bardzo pozytywnie ocenili cały projekt i podkreślili jego
komplementarność jako cechę odróżniającą go od innych tego typu projektów. To
właśnie komplementarność, czyli zastosowanie szeregu modułów (doradztwo, baza
wiedzy, szkolenia, etc.) w jednym produkcie jest cechą innowacyjną projektu.
• Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że podstawowe cele projektu zostały
osiągnięte, co wskazuje na jego wysoką skuteczność. Projekt wpłynął pozytywnie na
motywację użytkowników platformy do realizacji działań związanych z ekonomią
społeczną. Projekt podniósł poziom wiedzy użytkowników, tym samym wpływając na
jakość kadr NGO oraz na szerszą promocję i upowszechnienie wiedzy nt. ekonomii
społecznej w ich otoczeniu.
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• Dane empiryczne wskazują na to, że wiedza uzyskania poprzez szkolenia w ramach
projektu będzie wykorzystana w działalności organizacji pozarządowych. Informacje i
zasób wiedzy uzyskany przez użytkowników charakteryzował się właściwym
dopasowaniem i odpowiadała potrzebom osób, które korzystały z platformy
internetowej.

• Wydaje się, iż pozytywne zmiany wprowadzone dzięki projektowi będą trwały przez
dłuższy okres czasu i będą pozytywnie oddziaływać na powstawanie nowych i rozwój
istniejących organizacji ekonomii społecznej. Wiedza nabyta w trakcie szkoleń
zostanie wykorzystana w tworzeniu organizacji ekonomii społecznej, co przełoży się
na promowanie tej idei wśród osób uczestniczących w organizacjach pozarządowych,
ale także będzie miało znaczący wpływ na ich beneficjentów – osoby zagrożone
wykluczeniem

albo

wykluczone

społecznie,

dlatego

zakłada

się

szerokie

oddziaływanie projektu.

• Na podstawie wyników badań sugeruje się kontynuację projektu i wykorzystanie
wypracowanych w projekcie dobrych praktyk. Tego typu działania jak to będące
przedmiotem ewaluacji pozytywnie wpływają na podnoszenie wiedzy i kapitału
intelektualnego związanego z ekonomią społeczną wśród organizacji pozarządowych
zainteresowanych ekonomią i prowadzeniem działalności gospodarczej w swoim
zakresie oraz organizacje te wykazują potrzebę korzystania z takiego źródła wiedzy.
Jeżeli projekt będzie realizowany w przyszłości, należy szczególny nacisk położyć na
zachowanie komplementarności i dotychczasowych modułów wchodzących w skład
platformy internetowej – nawet jeśli może się to odbyć kosztem wizualnej strony
produktu finalnego, która zdaniem badanych - pomimo swej prostoty (lub właśnie
dzięki niej) - zawiera wiele cech funkcjonalnych.
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