Wykorzystywanie danych administracyjnych do ewaluacji polityk
publicznych – wnioski i rekomendacje
Wraz z rozwojem technologii informacyjnych w naszym zasięgu znalazły się niemal wszystkie z wachlarza możliwości,
jakie daje ewaluacja, rozumiana jako proces systematycznej oceny polityk publicznych. Dane stały się najcenniejszym
zasobem wspierającym rozwiązywanie problemów naszych społeczeństw. Istniejące zbiory w postaci danych
administracyjnych otwierają szerokie możliwości ich wykorzystywania do generowania nowej wiedzy, usprawniania
podejmowania decyzji oraz zwiększenia efektywności i przejrzystości w instytucjach publicznych. Tym bardziej, że
coraz częściej zebranie tych danych nie wymaga wielkiego wysiłku i znaczących inwestycji.
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Korzystając z naszych doświadczeń z ewaluacji polityk rynku pracy w Hiszpanii, Polsce we Włoszech i na Węgrzech,
przedstawiamy najważniejsze rekomendacje, które pomogą usprawnić proces wykorzystywania danych
administracyjnych do ewaluacji polityk publicznych.
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Umożliwienie łączenia różnych baz danych.
Dane już istnieją, ale czasem trudno jest je wykorzystać,
ponieważ nie ma możliwości łączenia różnych zbiorów
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przeciwne: różne instytucje publiczne muszą mówić tym

Nowo zebrane informacje nie powinny zastępować

samym językiem w zakresie kodowania, anonimizacji

uzyskanych wcześniej, ale je uzupełniać, umożliwiając

i przetwarzania danych, umożliwiając w ten sposób
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danych. Dlatego niezbędna jest współpraca, a nie
działanie w pojedynkę.

Włączenie technik Big Data i sztucznej
inteligencji.
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źródłami jest kolejnym krokiem w stronę ambitnej
i zaawansowanej kultury ewaluacji.

Digitalizacja i informatyzacja przetwarzania
danych. Poza nowymi technikami najpilniejszą kwestią

danych

jest prawidłowa cyfryzacja procesów gromadzenia,

panelowych. To oczywiste, że im więcej dostępnych
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danych, obejmujących jak najdłuższy czas, tym lepiej.
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Zapewnienie spójności danych administracyjnych dla

właściwy czas, aby zrobić krok do przodu i wzmocnić

różnych przedziałów czasowych ma kluczowe znaczenie.

efektywność zbierania danych i ich wykorzystywania.
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Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu
wśród osób młodych. Bada efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują i nie uczą się, w czterech
krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt 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).http://yepartnership.ibs.org.pl/.

Zobacz także:
• Raporty ewaluacyjne z Polski, Węgier, Włoch i Hiszpanii
• Ewaluacja kontrfaktyczna programów zatrudnienia osób młodych - przewodnik metodologiczny

4

