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EWALUACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 

PN. „PRZYRODNICZY TREKKING NA LUBELSZCZYŹNIE” ZREALIZOWANEGO W RAMACH 

WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

(Umowa nr 1301/PST/CP/22) 

 

1. WSTĘP 

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań prowadzonych  

na rzecz uczestników w projekcie pod nazwą „Przyrodniczy Trekking na Lubelszczyźnie” 

zrealizowanym przez Fundację The Adventure starts Here Foundation z siedzibą w Warszawie, 

ul. Solec 18/U5, w okresie od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia zakończenia działań projektu 

w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Województwa 

Lubelskiego, umowa z dnia 15 lipca 2022 roku, zgodnie z Umową nr 1301/PST/CP/22.  

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego 

przyrodniczego trekkingu, który odbył się na terenie Lasów Janowskich, w Ostoi Konika 

Biłgorajskiego. Głównym założeniem było zaznajomienie uczestników trekkingu 

 z przyrodniczym bogactwem Lubelszczyzny. Podczas wspólnego trekkingu, uczestnicy mieli 

okazję poznać ciekawostki przyrodnicze prosto z ust Przyrodników Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie, którzy przewodzili każdej grupie trekkingowej. W trekkingu uczestniczyła również 

Nela Mała Reporterka.                                                                                         

Pierwszym elementem projektu było działanie promocyjne, polegające na wystosowaniu 

wiadomości mailowych do wszystkich szkół podstawowych z województwa lubelskiego, 

których przedmiotem było zaproszenie do udziału w projekcie. Ponadto informacje  

o wydarzeniu trafiły do urzędów gmin oraz starostw województwa lubelskiego.  



Na uczestnik ów czekała również dawka wiedzy teoretycznej, przekazywanej podczas mini 

wykładu z udziałem przyrodników i Neli Małej Reporterki. Wydarzenie rozpoczął wykład 

„Opowieści ornitologiczne z województwa lubelskiego” prowadzony przez przyrodnika Pana 

Krzysztofa Wojciechowskiego. Młodzi uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści  

o ptakach, które możemy spotkać podczas wędrówek po lesie, wykazali się też olbrzymią 

wiedzą ze znajomości tych gatunków.  

Po dawce wiedzy uczestnicy w towarzystwie przyrodników wyruszyli na trekking przyrodniczy. 

Ponad 4,5 km trasa na terenie Rezerwatu Szklarnia (leśno-florystyczny rezerwat z borami 

sosnowo jodłowymi z domieszką świerka, buka, dębu i olszy) była świetną okazją  

do zapoznania się z fauną i florą Lasów Janowskich. Najbardziej spostrzegawczy uczestnicy 

wytropili na trasie tropy wilka. Ponadto na trasie można było zobaczyć bór sosnowo jodłowy, 

liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg innych gatunków roślin, które podlegają ochronie 

gatunkowej m.in. widłak jałowcowaty. Dzięki obecności chronionych gatunków roślin  

i grzybów czy też drzew, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi formami ochrony 

przyrody.  

W spotkaniu uczestniczyło łącznie ponad 500 osób. Spotkanie zakończyło się wspólnym 

poczęstunkiem. Spotkanie było dla mieszkańców województwa lubelskiego miejscem  

do wymiany myśli odnośnie stanu bogactwa naturalnego Lubelszczyzny. Spotkanie miało 

charakter otwarty, wstęp był wolny. Dla osób, które nie miały możliwości uczestnictwa  

w wydarzeniu został przygotowany minifolder, będący zbiorem treści poruszonych na 

wykładzie przyrodników oraz podczas trekkingu w Lasach Janowskich. Folder jest nieodpłatny, 

ogólnodostępny, opublikowany na stronie internetowej fundacji, z możliwością pobrania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KRYTERIA EWALUACJI 

W ramach prowadzonej ewaluacji ex-post zostały zastosowane następujące kryteria: 

1) Trafność, pozwalająca ocenić adekwatność w zastosowanych metodach projektu  

do problemów i kwestii społecznych, które projekt miał rozwiązać; 

2) Skuteczność, badająca stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych 

metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty; 

3) Użyteczność, badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup 

docelowych lub przyczynia się do rozwiązania problemów; 

4) Trwałość, określająca szanse trwania pozytywnych zmian wywołanych oddziaływaniem 

projektu po jego zakończeniu. 

 

4. METODY BADANIA  

Informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z dokumentacji projektu, które 

zawierają dane liczbowe wszystkich działań podjętych na rzeczy uczestników projektu.  

Szczegółowa analiza rezultatów działań została dokonana na podstawie badania 

przeprowadzonego wśród respondentów, będącym ankietą ewaluacyjną, w której uczestnicy 

projektu (mieszkańcy województwa lubelskiego) udzielili odpowiedzi na pytania weryfikujące 

ich znajomość przyrodniczą regionu Lubelszczyzny.  

Wyniki ankiety przedstawione zostały w formie sprawozdania, celem stworzenia wniosków  

na przyszłość.  

Wyniki ankietowanych: 

96% uczestników zadeklarowało w ankiecie, że po udziale w wydarzeniu ich wiedza 

o regionie zwiększyła się, mimo, że Lasy Janowskie po raz pierwszy zwiedzało 74% wszystkich 

dzieci.  

72% uczestników, którzy zaznaczyli, że już zwiedzali ten teren przyznało, że miało to miejsce 

od I do II razy.  



70% ankietowanych zaznaczyło, że zwiedzało już kiedyś te tereny z przyrodnikiem  

lub przewodnikiem.  

Aż 99% ankietowanych uznało, że wiedza przekazywana przez przewodnika (przyrodnika)  

jest cenna.  

Uczestnicy w odpowiedzi na pytanie otwarte „Czego nie wiedziałeś przed trekkingiem  

o przyrodzie z Lasów Janowskich, a się o tym dowiedziałeś?” najczęściej uwzględniali 

informacje o zwierzętach, m. in.: rysiach, mrówkach, ptakach, żabie czarnej czy żubrach.  

97% ankietowanych poprawnie odpowiedziało na pytanie „Czy w Lasach Janowskich można 

spotkać bociana czarnego?”, 79% i 78% na te same pytania dotyczące kolejno żubrów i rysi. 

W odpowiedzi na pytanie „Co najbardziej podobało Ci się w tej wycieczce?” uczestnicy 

wymieniali: spacer z Nelą, wykłady Pani i Pana Przewodników, zwierzęta, jazdę traktorem  

oraz samą wycieczkę. 

5. PODJĘTE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE  DO REALIZACJI PROJEKTU 

Dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu zaplanowano szereg działań.  

Pierwszą część działań projektowych poprzedziła promocja projektu, zarówno lokalna, 

polegająca na przesłaniu informacji prasowych dotyczących wydarzenia do lokalnych rozgłośni 

radiowych i redakcji gazet, wysyłce wiadomości mailowych do szkół podstawowych  

w województwie lubelskim – z zaproszeniem do udziału w projekcie, jak i działań o zasięgu 

ogólnopolskim – publikacja informacji o planowanym wydarzeniu na profilu Facebook fundacji 

oraz na profilu Facebook Neli Małej Reporterki (będącej ambasadorką fundacji) zrzeszającym 

blisko 200 tysięcy użytkowników.  

 


