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Co faktycznie działa? Eksperyment w ewaluacji projektów społecznych 
warsztat 

14. listopada 2019, Warszawa 

Miejsce: Centrum Zielna, ul. Zielna 37, sala „Europa” 

Nobel z ekonomii w tym roku powędrował do naukowców stosujących metody eksperymentalne w 
ewaluacji polityk publicznych. W Polsce są one bardzo rzadko wykorzystywane. Chcemy to zmienić. 
Dlatego zapraszamy na warsztat, na którym w przystępny sposób przedstawimy ideę badań 
eksperymentalnych i pokażemy, w jaki sposób pomagają one w badaniu skuteczności różnych 
projektów społecznych. Zastanowimy się wspólnie, czy można je wykorzystać w Państwa codziennej 
pracy. Będziemy pracować na realnych przykładach. 

Unia Europejska przykłada coraz większą wagę do ewaluacji projektów realizowanych ze środków 
wspólnotowych Od skuteczności naszych działań może zależeć finansowanie kolejnych przedsięwzięć. 
Eksperyment pozwala odpowiedzieć na pytanie „co by się stało, gdybyśmy nie zrealizowali naszego 
projektu?”. Dzięki temu wiemy, które projekty faktycznie działają. 

 Program: 

  9:30 – 10:00 Rejestracja 
10:00 – 10:15 Wprowadzenie – informacje o projekcie 
10:15 – 11:00 Dlaczego eksperyment? Podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dowody 
11:00 – 12:15 Projektowanie i przeprowadzenie eksperymentu krok po kroku 
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 
12:30 – 13:30 Jeśli nie eksperyment to co? Krótko o metodach quasi-eksperymentalnych 
13:30 – 15:30 Eksperyment w praktyce: studia przypadków 

15:30 Lunch 

Rejestracja pod tym linkiem do dnia 8 listopada 2019 r. 

https://eksperyment.konfeo.com/pl/groups
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Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. IBS zwraca koszty przejazdu osobom spoza 
Warszawy. 

Opis bloków tematycznych 

Blok 1:  Dlaczego eksperyment? Podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dowody 

 (Nie)Ewaluacje w Polsce – jak być powinno, a jak jest?  

 Dobre i złe stany kontrfaktyczne - przykłady 

 Metody i techniki wiarygodnej ewaluacji  

 Złoty standard: podejście „medyczne” do analiz rynku pracy 

Blok 2: Projektowanie i przeprowadzenie eksperymentu krok po kroku 

 poszczególne etapy projektowania eksperymentu 

 definiowanie grupy docelowej 

 losowy dobór próby i przydział do grup: kontrolnej i eksperymentalnej 

 diabeł tkwi w szczegółach, czyli: poziom agregacji, efekty zewnętrzne w badaniu i moc statystyczna 
wniosków 

 kwestie etyczne 

Blok 3: Jeśli nie eksperyment to co? Krótko o metodach quasi-eksperymentalnych 

 Kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia eksperymentu? 

 Metody quasi-eksperymentalne 

 Przykłady zastosowania  

Blok 4: Eksperyment w praktyce: studia przypadków 

 Praca w grupach na konkretnym przykładzie 
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Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – 
badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech”. Więcej informacji o projekcie 
tutaj. 

 
Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we 
Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for 
Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich). Fundusz ten został 
powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości 
zatrudnienia młodzieży w Europie. 
 
 

https://ibs.org.pl/research/partnerstwo-zatrudnienia-mlodziezy-badania-ewaluacyjne-w-hiszpanii-polsce-na-wegrzech-i-we-wloszech/
https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment
https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment

