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Vrednotenje preventivnih programov

Matej Košir, Inštitut Utrip

1. slovenski preventivni dnevi

Debeli rtič, 20. - 21. september 2012

Projekt »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« financira Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev
5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

Vsebina

� Vrednotenje – koncepti in pristopi
� Dokazi in kazalniki uspešnosti
� Priprava načrta vrednotenja
� Etika in vrednotenje
� Dileme pri vrednotenju
� Zaključek
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Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Definicija vrednotenja:
� Vrednotenje je sistematično pregledovanje in 

ocenjevanje posameznih sklopov dejavnosti in 
njihovih učinkov z namenom, da bi pripravili 
informacije, ki bi bile uporabne tistim, ki imajo 
interes izboljšati njihovo učinkovitost (WHO, 1998).

� Namen vrednotenja je prispevati k reševanju 
praktičnih problemov z vidika „kaj deluje“ in „zakaj“. 
Gre za zbiranje informacij za podporo aktivnostim. 
Večinoma gre za učenje prek izkušenj (Springett, 2001)

Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Modeli vrednotenja (1):

� Ciljno usmerjeno vrednotenje                         
(učinkovitost, uspešnost, cenovna učinkovitost)

� Vrednotenje, usmerjeno v odločanje            
(izboljšanje odločevalskega procesa)

� Raziskovalno vrednotenje (razlaga rezultatov in učinkov)

� Odzivno vrednotenje (vrednotenje pogledov udeležencev)
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Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Modeli vrednotenja (2):

� Vrednotenje brez določenih ciljev                                     
(odprtost do morebitnih dosežkov, ne glede na namen in cilje)

� Alternativne razlage                                            
(alternativno opisovanje tega, kaj se dogaja; interpretacija)

� Uporabno naravnano vrednotenje 
(uporabnost ugotovitev za različne akterje)

Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Akterji vrednotenja (1):

� (so)financerji projekta / programa / aktivnosti
� vodstvo / vodilni kader ustanove ali organizacije
� zaposleni na projektu / programu / aktivnosti
� ciljna populacija
� drugi strokovnjaki, ki delajo na sorodnih področjih
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Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Akterji vrednotenja (2):

� pripravljalci politik
� politiki / odločevalci
� širša skupnost (npr. na področju javnega zdravja)
� akademiki / raziskovalci
� teoretiki

Vprašanje: kako se cilji pri vrednotenju razlikujejo 
glede na posameznega akterja?
(npr. sofinancer, zaposleni na projektu ali ciljna populacija)

Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Vrednotenje rezultatov / učinkov (1):

� dokumentiranje sprememb kot rezultata intervencije
� „results“ – „impacts“ – „outcomes“ (čas delovanja!)
� rezultati / učinki: 

� pozitivni / negativni
� pričakovani / nepričakovani

� „output“ (produkt ali storitev, ki nastane v času intervencije)

� veljavnost („validity“) (notranja / zunanja veljavnost)

� oblike vrednotenja rezultatov / učinkov:
eksperimentalna študija, nadzorovana pilotska izvedba na podlagi 
slučajnega vzorčenja (intervencijska/kontrolna skupina) …
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Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Vrednotenje rezultatov / učinkov (2):
� najpogostejše napake oz. pomanjkljivosti:

� premajhen vzorec
� prekratka izvedba
� šibka kakovost izvedbe
� neprimerne uporabljene metode
� etični vidiki zanemarjeni
� udeleženci ne razumejo intervencije
� slabo vodena izvedba
� politika lahko zlorabi ugotovitve
� industrija lahko zlorabi pilotske izvedbe za lastne interese

Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Procesno vrednotenje (namen):

� doseg programa:                                                     
ali je program dosegel ciljno skupino?

� integriteta programa:                                               
ali je bil program izveden tako, kot je bil načrtovan?

� sprejetost programa:                                               
ali je bil program sprejet s strani ciljne skupin?
(Nutbeam, 1998)

� razumevanje procesa spremembe = ne!
� kako je bila intervencija izvedena in/ali sprejeta v 

smeri doseganja ali nedoseganja spremembe
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Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Temeljna načela vrednotenja:

� namen (mora obstajati jasen in usklajen namen akterjev)

� praktičnost (praktična uporaba za ciljno skupino / skupnost)

� postopek (kako do sprememb pride / v kakšnih okoliščinah)

� kontekst (upoštevanje različnih dejavnikov vpliva)

� raziskovanje (več kot le enostavne ugotovitve in rešitve, 
prispevek k znanosti in teoriji)

Vrednotenje - koncepti in pristopi

� Temeljna načela vrednotenja:

� pluralnost (raznolike metode pri zbiranju informacij)

� sodelovanje (vključevanje akterjev z legitimnim interesom)

� prepričljivost (ugotovitve morajo biti smiselne vsem 
vpletenim in v skladu z njihovimi izkušnjami)

� vplivanje (obstoj določenih utečenih vplivnih struktur, ki jih 
moramo prepoznati, ne smejo vplivati na proces vrednotenja)

� politika (vrednotenje je politično, poleg ugotovitev podamo 
rešitve na različnih ravneh, npr. projekt, organizacija, politika)
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Dokazi in kazalniki učinkovitosti

� Kako definiramo učinkovitost / uspeh?

� do katere mere intervencija doseže cilje?
� kako učinkovita je intervencija v primerjavi z drugimi?
� ali je intervencija stroškovno učinkovita?

� Kako lahko merimo učinkovitost / uspeh?
� pomembnost ciljev (takojšnji, srednje- in dolgoročni)
� SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related)

� merljivi kazalniki (SMART, posredni, „outcome“ / „process“)

� Diskusija: cilji / indikatorji (npr. prenehanje kajenja)

Dokazi in kazalniki učinkovitosti

� Logični model (učinkovitejše planiranje):
Opis 
vsebine

Preverljivi
kazalniki

Načini 
verifikacije

Pred-
postavke

Cilj:
Zakaj to delamo?

… … … …

Namen:
Kaj bomo dosegli?

… … … …

Produkti:
Katere vmesne rezultate 
bomo dosegli?

… … … …

Aktivnosti:
Kaj bomo počeli?

… … … …
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Dokazi in kazalniki učinkovitosti

� Določitev kazalnikov in načinov verifikacije:

� Rezultati / učinki („outcome“):
1. učitelji bodo vključili preventivne vsebine v učni načrt
2. vse več učencev je vključenih v preventivne aktivnosti

� Objektivno preverljivi kazalniki (OVI):
1. količina časa, ki ga bodo porabili za preventivne vsebine
2. število učencev, ki je vključenih v preventivne aktivnosti

� Načini verifikacije (MOV):
1. vprašalnik za šole / učitelje
2. vprašalnik za šolsko osebje (količina) / fokusne skupine (kakovost)

� Zbiranje informacij (npr. zbirke podatkov, vprašalniki …)

Priprava načrta vrednotenja

Stopnje razvoja projekta in vrednotenja:
Stopnja razvoja projekta Tip vrednotenja Namen vrednotenja

Načrtovanje Sistematični pregledi Pregled dokazov učinkovitosti

Oblikovanje in pilotska izvedba Vrednotenje razvoja Ocena prenosljivosti, praktičnosti in 
sprejemljivosti; testiranje učinkov

Izvedba – zgodnja faza Spremljanje in pregled Spremljanje in pregled napredka 
(mejniki, kakovostni standardi)

Izvedba – vpeljava v prakso Vrednotenje rezultata (impact) Ocena kratkoročne učinkovitosti 
(takojšnji rezultati)

Izvedba – polno delujoč Vrednotenje učinka (outcome) Ocena dolgoročne učinkovitosti

Razširjanje rezultatov Vrednotenje prenosa Ocena prenosljivosti

(Vir: Wimbush in Watson, 2000)
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Priprava načrta vrednotenja

� Šest korakov (Green in South, 2006):

1. razjasnitev namena in ciljev
2. izbira merljivih kazalnikov
3. povezava rezultatov/učinkov, kazalnikov in metod
4. razumevanje konteksta in procesa
5. vzpostavitev sistema zbiranja podatkov
6. vse to povezati skupaj v celoto

Etika in vrednotenje

� Temeljna vprašanja in dileme:
� Ali je sploh etično vrednotiti? (npr. pilotska izvedba)

� Ali je eksperimentalna izvedba etična?                
(npr. manipulacija, nadzorovan poskus)

� Kako lahko zaščitimo udeležence?
� Kako so rezultati uporabljeni / posredovani javnosti?
� Etično dovoljenje za vrednotenje
� Usklajeni postopki pri vrednotenju
� Standardi vrednotenja (AEA, 2004)
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Dileme pri vrednotenju

� Dileme:
� Vrednotenje z vključevanjem težko 

dosegljive ciljne populacije

� Vrednotenje kompleksnih pristopov   
(različne interpretacije)

� Kako zagotoviti, da bodo naši dokazi šteli 
(razširjanje rezultatov)?

Zaključek

� 10 namigov za izvajalce vrednotenja:
� Pripravite načrt vrednotenja pred začetkom 

postopka vrednotenja.
� Identificirajte relevantne kazalnike uspeha in jih 

uporabite pri izbiri metod in zbiranju podatkov.
� Preučite proces in kontekst ter tudi rezultate oz. 

učinke (kako in zakaj je program lahko uporaben).
� Struktura in metode morajo biti usklajene z 

vrednotami in etičnimi vidiki programa.
� Vztrajajte pri vključevanju ključnih akterjev, da 

povečate relevantnost in uporabnost vrednotenja.
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Zaključek

� 10 namigov za izvajalce vrednotenja:
� Uporabite različne poglede (perspektive) in 

raznolike metode, da okrepite dokaze.
� Etična vprašanja morajo biti razrešena skozi 

celoten proces vrednotenja.
� Bodite pripravljeni, da uporabite inovativne rešitve, 

da premostite ovire in težave.
� Zagotovite, da bodo ugotovitve jasno predstavljene

in dostopne različnim javnostim.
� Bodite iskreni glede dokazov in njihovih omejitev.

Hvala za pozornost!

Matej Košir

Inštitut za raziskave in razvoj „Utrip“
Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje
Pisarna: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon: (031) 880-520
E-pošta: info@institut-utrip.si
Spletna stran: www.institut-utrip.si
Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si


