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I. Streszczenie

W raporcie opisano wyniki Programu Marzenie o Nauce realizowanego przez Edukacyjną Fundację im.

prof. Romana Czerneckiego EFC od 2011 roku. Program polega na przyznawaniu stypendiów

edukacyjnych dla uczniów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na naukę w renomowanych liceach.

Ewaluacji podlegała ocena funkcjonowania Programu, a także jego rezultatów i wpływu. Badaniem

objęte zostały wszystkie grupy zaangażowane w realizację przedsięwzięcia- absolwenci, stypendyści,

rodzice/opiekunowie, pracownicy Fundacji (w tym przede wszystkim koordynatorzy regionalni),

dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także pracownicy burs (dyrektorzy i wychowawcy). Badanie

ewaluacyjne uzupełnione zostało analizą dostępnych raportów i opracowań dotyczących

wprowadzenia Programu 500+ i jego wpływu na realizowane przedsięwzięcie. 

Wyniki ewaluacji pokazały, że Program Marzenie o Nauce jest kompleksowym i spójnym programem

stypendialnym wysoko ocenianym przez wszystkie grupy zaangażowane w jego realizację. Wskazano

nieliczne i drobne propozycje usprawnień w jego realizacji.

Jednocześnie badanie pozwoliło na określenie rezultatów i wpływu Programu wskazując, że

stypendium prowadzi do stałej i trwałej zmiany w postawach życiowych stypendystów objawiających

się w posiadaniu szerszej perspektywy patrzenia na własne możliwości, odważniejszym

podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości, większej samodzielności i realnie bardziej

ambitnych wyborów edukacyjnych. 

Wykazano także, że mimo zmniejszenia wskaźnika ubóstwa, w tym ubóstwa skrajnego w Polsce

sytuacja młodych mieszkańców wsi i małych miast wciąż jest szczególnie trudna, a Program Marzenie

o Nauce pozwala na realne wyrównanie szans edukacyjnych i wejście w dorosłość z odwagą i bez

kompleksów. 
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II. Wprowadzenie
Niniejszy raport przedstawia wyniki ewaluacji Programu Marzenie o Nauce realizowanego przez

Edukacyjną Fundację im. prof.Romana Czerneckiego EFC od 2011 roku.

Program polega na przyznawaniu stypendiów edukacyjnych na naukę w najlepszych liceach w kraju.

Stypendystami i stypendystkami Programu jest uzdolniona młodzież z terenów wsi i małych miast

pochodząca z rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej.  W sumie w latach 2011-2017 przyznano 598

stypendiów w całej Polsce, a na koniec 2017 roku Fundacja ma 276 stypendystów i 322 absolwentów

Programu1. 

Prowadzona ewaluacja zakładała kompleksową ocenę Programu w dwóch głównych obszarach:

 Funkcjonowanie Programu Marzenie o Nauce
 Rezultaty i wpływ Programu Marzenie o Nauce

Ewaluacja prowadzona była w okresie 1 września- 15 grudnia przez niezależną ewaluatorkę-

Magdalenę Kocejko, członkinię Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Badanie prowadzone było z

wykorzystaniem jakościowych i ilościowych metod badawczych (kwestionariusze ankiet, indywidualne

wywiady pogłębione, wywiady grupowe typu fokus) z uwzględnieniem perspektywy różnych grup

zaangażowanych w Program- stypendystów/stypendystek, absolwentów/absolwentek, rodziców i

opiekunów, pracowników Fundacji, a także- na ile to było możliwe- wychowawców w bursach,

dyrekcji i nauczycieli w szkołach, w których uczą się stypendyści/stypendystki. 

W raporcie opisane zostały wyniki prowadzonych badań i analiz, sformułowane zostały także wnioski i

rekomendacje dotyczące dalszego funkcjonowania Programu. 

Struktura raportu jest następująca:

 Opis metodologii, wybranych obszarów badawczych i pytań, na które ewaluacja miała 

przynieść odpowiedź
 Analiza wyników badania Absolwentów/Absolwentek
 Analiza wyników badania Stypendystów/Stypendystek
 Analiza wyników badania Rodziców/Opiekunów
 Analiza wyników badania Koordynatorów Regionalnych i innych pracowników Fundacji
 Analiza wyników badania pracowników burs/internatów
 Analiza wyników badania dyrektorów szkół i nauczycieli
 Analiza wpływu rządowego Programu 500+ na Program Marzenie o Nauce
 Wnioski
 Rekomendacje

1� Informacje na podstawie bazy danych udostępnionej przez Fundację
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Z racji na przekrojowy charakter wniosków zdecydowano się na umieszczenie ich na końcu raportu, a 

nie po każdym jego rozdziale. 

III. Metodologia badania 

1. Obszary badawcze
Ewaluacja skupiona była wokół dwóch głównych obszarów badawczych- funkcjonowania Programu i

jego rezultatów i wpływu.

Kształt Programu Marzenie o Nauce zmieniał się na przestrzeni lat. Założono, że odmienny kształt

Programu dla poszczególnych roczników może wpływać na całościową ocenę Programu. Przyjęto, że

za trzon Programu podlegający ocenie  składać się będą jego następujące elementy:

Dla poszczególnych roczników, a także dla wybranych grup stypendystów/absolwentów w całościowej

ocenie Programu mieściły się także dodatkowe elementy  stypendium takie jak:

 Udział w dodatkowych akcjach/projektach (m.in. Akcja Tolerancja)
 Wsparcie mentora/mentorki
 Dodatkowe wsparcie przyznawane indywidualnie

 Założono, że rezultaty i wpływ Programu Marzenie o Nauce obejmują następujące kategorie:
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W związku z tym ewaluacja skupiona była zarówno na ocenie rezultatów programu (program outputs)

jak i ocenie długofalowego wpływu (program impact). 

2. Kryteria ewaluacji
Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o następujące kryteria ewaluacji: 

 Skuteczność (effectiveness) – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia

cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

 Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne

efekty projektu na poziomie celu trwają po zakończeniu finansowania, a także czy

możliwe jest utrzymanie się wpływu projektu w dłuższym okresie.

 Trafność (relevance) – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele

projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub

realnym potrzebom odbiorców.

3. Główne pytania ewaluacyjne
Ustalono, że ewaluacja powinna przynieść odpowiedź na następujące pytania badawcze:

Z zakresu rezultatów i wpływu Programu

 W jaki sposób uczestnictwo w Programie „Marzenie o Nauce”  wpływa na losy życiowe

absolwentów Programu?

 Jakie są efekty uczestnictwa w Programie?
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 Czy i w jak im zakres ie uczestnictwo w Programie wpływa na postawy

stypendystów/absolwentów? Jakie postawy są kształtowane i w jaki sposób? 

 Jakie zyski, a jakie straty wiążą się z uczestnictwem w Programie Marzenie o Nauce?

 Czy stypendyści/absolwenci planują powrót do rodzinnych miejscowości? Jakie są przyczyny

takich decyzji?

 Czy i w jakim zakresie stypendyści/absolwenci czują się częścią społeczności wokół

Edukacyjnej Fundacji  im. prof.  Romana Czerneckiego? Jeśli taka społeczność funkcjonuje, to

na czym polega i z jakimi korzyściami/stratami wiąże się uczestnictwo w niej?

 Czy i jakie wartości  Edukacyjna Fundacja  im. prof.Romana Czerneckiego EFC kształtuje u

stypendystów? Jakie wartości powinna kształtować? 

Z zakresu funkcjonowania Programu 

 Jak oceniane jest funkcjonowanie Programu przez różne grupy interesariuszy (stypendystów,

absolwentów, koordynatorów regionalnych, rodziców/opiekunów, pracowników burs,

dyrektorów szkół)?

 Jaki wpływ na Program Marzenie o Nauce ma uruchomienie Programu 500+? Czy w związku z

uruchomieniem Programu 500+ powinny zostać wprowadzone zmiany w zakresie Programu

Marzenie o Nauce (dotyczące kryteriów, zasięgu, grup docelowych?

 Czy Program jest dobrze skonstruowany? Czy i jakie zmiany dotyczące funkcjonowania są

oczekiwane? 

 Czy kryteria przyznawania stypendium są trafnie określone? Do kogo przede wszystkim

powinny być kierowane stypendia? 

 Czy i w jakim zakresie wsparcie udzielane stypendystom jest wystarczające? 

 Czy obowiązek mieszkania w bursie jest rozwiązaniem optymalnym, czy też istnieje

konieczność wprowadzenia możliwości alternatywnych opcji zamieszkania?

 Czy i w jakim zakresie lista szkół, w których mogą się uczyć stypendyści jest wystarczająca?

 Czy rozpoznawalność Programu jest wystarczająca? Jeśli nie, to co na to wpływa i jak można

to zmienić?
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4. Dobór grupy badanej
W celu uzyskania możliwie najbardziej zróżnicowanej perspektywy spojrzenia na ewaluowany 

Program, badaniem objęte zostały różne grupy zaangażowane w realizację Programu Marzenie o 

Nauce:

W przypadku Stypendystów i Absolwentów badaniem  ilościowym objęta została pełna próba

badawcza (wszyscy dotychczasowi i obecni stypendyści). 

Dodatkowo przeprowadzone zostały wywiady  indywidualne z 15 Stypendystami i Stypendystkami w 5

różnych miastach (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Wrocław, Kraków). Dobór grupy uczestników

wywiadów miał charakter celowy- w rozmowach uczestniczyli uczniowie II i III klas, zarówno chłopcy

jak i dziewczynki. Rekrutacja osób na wywiady prowadzona była za pośrednictwem Koordynatorów

Regionalnych. 

Przeprowadzono także 5 wywiadów indywidualnych z Absolwentami i Absolwentkami Programu.

W dotarciu do Absolwentów pomogło Stowarzyszenie Alumni EFC. Dodatkowo, odbył się także

wywiad grupowy (fokus) z absolwentami. Wzięło w nim udział aż 16 osób2.

2� Warto zaznaczyć, że liczba uczestników fokusa była tak duża z racji na sposób i charakter jego 
przeprowadzenia- spotkanie odbyło się w czasie Zjazdu Alumnów we Wrocławiu i wzięli w nim udział wszyscy 
chętni.
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Badanie rodziców/opiekunów objęło pełną próbę badawczą3. Ewaluacją objęci zostali także wszyscy

Koordynatorzy Regionalni. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z pracowniczkami Działu

Komunikacji (2 osoby) i z dyrektorem administracyjnym (1 osoba). 

Badaniem ankietowym objęci zostali także dyrektorzy szkół, do których uczęszczają  stypendyści.

Rozesłano 27 ankiet online (pełna próba badawcza)4. Dodatkowo przeprowadzono wywiady

telefoniczne z pracownikami burs i internatów (17 rozmów)- do respondentów docierano na zasadzie

kuli śniegowej (informacje o osobie do kontaktu od koordynatora lub z bazy danych udostępnionej

przez Fundację, w praktyce telefon był przekazywany osobie, którą pani w sekretariacie lub dyrekcja

bursy/internatu uznała za najbardziej kompetentną do odpowiedzi na pytanie).

5. Wykorzystane metody badawcze
Ewaluacja prowadzona była przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod badawczych- zarówno 

jakościowych, jak i ilościowych. 

Wykorzystano następujące metody badawcze:

Pełna lista przeprowadzonych badań ewaluacyjnych znajduje się poniżej:

 Analiza danych zastanych
 Badanie Stypendystów  za pomocą ankiety online (pełna próba badawcza)
 Badanie Absolwentów za pomocą ankiety online (pełna próba badawcza)
 Badanie rodziców/opiekunów prawnych za pomocą ankiety online (pełna próba badawcza)

3� Wysyłka ankiet na podstawie bazy danych udostępnionej przez Fundację

4� Wysyłka na podstawie bazy danych udostępnionej przez Fundacj
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 Badanie dyrektorów szkół, za pomocą ankiety online (pełna próba badawcza)
 Badanie pracowników burs za pomocą ankiety online (pełna próba badawcza)
 Badanie nauczycieli/wychowawców (5 wywiadów indywidualnych przeprowadzonych

telefonicznie, celowy dobór próby)
 Wywiady indywidualne z Rodzicami/Opiekunami prawnymi (10 wywiadów przeprowadzonych

telefonicznie)
 Wywiady indywidualne ze Stypendystami (15 wywiadów przeprowadzonych osobiście,

celowy dobór próby)
 Wywiad grupowy typu fokus z Absolwentami 
 Wywiady indywidualne z Absolwentami (min. 5 wywiadów przeprowadzonych osobiście,

celowy dobór próby)
 Wywiady indywidualne z Koordynatorami regionalnymi (pełna próba badawcza)
 Wywiad grupowy typu fokus  z Koordynatorami regionalnymi 

WYNIKI PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI

IV. Program Marzenie o Nauce w ocenie Absolwentów i 

Absolwentek

Badaniem ewaluacyjnym zostali objęci wszyscy Absolwenci i Absolwentki Programu Marzenie o

Nauce5. W sumie otrzymano 123 ankiety (stopa zwrotu na poziomie 39%), w tym 87 ankiet od

dziewcząt i 36 ankiet od chłopców.

Ankiety wypełnili absolwenci ze wszystkich miast, należy jednak zwrócić uwagę na prawdopodobną

nadreprezentację osób zadowolonych z uczestnictwa w stypendium i czujących związki z Fundacją,

które były bardziej zmotywowane do wypełnienia ankiety. 

Perspektywa tej grupy uzupełniona została w czasie wywiadów indywidualnych i wywiadu

grupowego. Dla przejrzystości opracowania analiza treści wywiadów została uwzględniona w tej części

opracowania wspólnie z analizą danych pozyskanych w ankietach. 

Rozdział podzielony jest na poszczególne podrozdziały:

 Ogólna ocena Programu i sposobu jego funkcjonowania 
 Wpływ stypendium na dalsze losy edukacyjne i postawy życiowe

5� Wysyłka ankiet na podstawie bazy danych udostępnionej przez Fundację 
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1. Ogólna ocena Programu i sposobu jego funkcjonowania- perspektywa 

Absolwentów/Absolwentek
Absolwenci i Absolwentki Programu „Marzenie o Nauce” bardzo wysoko oceniają swoje zadowolenie

z uczestnictwa w Programie. Nie pojawiły się opinie wskazujące na niezadowolenie z wzięcia udziału

w stypendium. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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Ogólne zadowolenie z uczestnictwa w Programie "Marzenie o Nauce"

Wykres 1 Ogólne zadowolenie absolwentów z uczestnictwa w Programie „Marzenie o Nauce” (N-123) 

W uzasadnieniu odpowiedzi na to pytanie wskazywano przede wszystkim na  następujące czynniki:

 Zmiana życiowej perspektywy

Uczestnictwo w Programie w przypadku większości absolwentów zmieniło sposób myślenia o sobie i

postrzegania własnych szans życiowych. Absolwenci zarówno w ankietach, jak i w wywiadach

wielokrotnie podkreślali, że uczestnictwo w Programie Marzenie o Nauce to doświadczenie, które

miało dla nich kluczowe znaczenie i zdeterminowało dalsze życiowe wybory. Szczegółowo kwestia ta

opisana jest w rozdziale dotyczącym wpływu stypendiów na dalsze losy edukacyjne i postawy

życiowe. Poniżej umieszczono kilka cytatów pokazujących rozmiar zmiany:

„EFC to była dla mnie taka torpeda, coś co totalnie zmieniło moje myślenie o tym, co w życiu mogę 

robić i kim mogę być, co mnie przeniosło w inne miejsce ” (absolwent, Krosno)

 Ja to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że EFC to jest najlepsza rzecz jaka się w moim życiu 

wydarzyła i coś, co to moje życie zmieniło o 180 stopni 
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 Dzięki fundacji jestem kim jestem. Nie chciałbym być kimś innym.

Powtarzając się, ale nie byłabym tutaj gdzie jestem, wszystko zaczęło się wraz z programem MoN. 

Pod moimi sukcesami nawet tymi prywatnymi  EFC mogłoby się podpisać. To ich zasługa! Dziękuję 

za wszystko, dziękuję za ten bilet do lepszej i świadomej przyszłości. (absolwentka, Gdynia)

Uczestnictwo w programie miało na mnie ogromny wpływ. Stałam się bardziej otwarta na ludzi, nie

boję się nawiązywać nowych znajomości, czuję się pewniej, niezmiernie się cieszę, że mogłam 

poznać tylu wspaniałych ludzi, którzy tworzyli cudowną atmosferę. Miałam możliwość nauki wśród 

najlepszych, co jeszcze bardziej motywowało mnie do działania. Jestem bardzo zaskoczona, że tak 

duży wpływ na mój charakter miał ten program. Dopiero po zakończeniu udziału uświadomiłam 

sobie, jak bardzo się zmieniłam w ciągu tych 3 lat. Jestem za to ogromnie wdzięczna!

Bo z nikogo stałam się niezależnym studentem zagranicznej uczelni, spełniającym marzenia

Bez stypendium nigdy nie ukończyłbym najlepszego liceum w regionie, nie pływałbym żaglówką

jako sternik ani na windsurfingu, nie byłbym na survivalu, nie zobaczyłbym Pani Ewy Sterwy i wielu

innych gości. Nie nauczyłbym się zjeżdżać na desce snowboardowej. 

. 

 Inni stypendyści i stypendystki

Na wysoką ocenę Programu wpływa także fakt, że dla wielu absolwentów uczestnictwo w Programie

to także bardzo ważne doświadczenie społeczne i źródło wielu ważnych życiowych relacji.

Podkreślano, że dopiero w EFC można było poznać ludzi podobnych do siebie. Wielokrotnie w

wywiadach i ankietach przewijał się wątek związany z faktem, że dopiero na stypendium można było

przestać się wstydzić uczenia się, czytania książek na przerwach czy własnych ambicji i planów.  

Dla wielu osób bardzo ważnym elementem stypendium była możliwość poznania ludzi w całej Polsce.

Podkreślano, że chociaż na obecnym etapie życia oznacza to, ze zawsze jest się u kogo zatrzymać i z

kim spotkać, to w długoterminowej perspektywie te znajomości mogą mieć ważne znaczenie w życiu

zawodowym. 
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W czasie uczestnictwa w Programie zawiązało się wiele przyjaźni, także międzymiastowych.

Absolwenci wyraźnie podkreślali, że znajomości „z czasów EFC” towarzyszą im także po zakończeniu

nauki w liceum- już jako studenci absolwenci kontynuują znajomości, spędzają razem czas i wspierają

się w trudnych chwilach. Wątek ten szczegółowo został opisany w podrozdziale dotyczącym wpływu i

rezultatów Programu przy okazji analizy społeczności EFC.

To, jak ważnym aspektem dla wysokiej oceny Programu są inni stypendyści i stypendystki pokazują

poniższe cytaty:

Stypendium dało mi możliwość  uczenia się w liceum, w którym chciałam się uczyć. Zaprzyjaźniłam 

się również z kilkoma stypendystami, nie tylko z mojej miejscowości, z którymi utrzymuję stały 

kontakt. (absolwentka, Olsztyn)

Poznałam cudownych ludzi(koordynator, stypendyści),miałam możliwość mieszkania za darmo w 

bursie przez 3 lata przez co rodzice mogli zaoszczędzić pieniądze na dalszą edukację, mogłam 

poznać piękno naszej ojczyzny poprzez wyjazdy wakacyjne i zimowe.

Zmieniło to diametralnie moje życie. Znajomości. Stowarzyszenie Alumni EFC. W sumie mogę to 

nazwać rodziną.

 Koordynatorzy Regionalni

Wsparcie Koordynatora jest niezwykle ważnym elementem stypendium i czynnikiem wpływającym na

jego wysoką ocenę. Mimo iż absolwenci nie byli pytani o współpracę z Koordynatorami (pytanie to

skierowane było do stypendystów i tam też wątek opisany jest szczegółowo), to w uzasadnieniu

wysokiej oceny stypendium współpraca z koordynatorami pojawiała się często. Absolwenci w swoich

wypowiedziach podkreślali, że koordynatorzy to osoby, które pomogły im „przetrwać początki” i nie

zrezygnować ze stypendium. Warto wyraźnie podkreślić, że dla części absolwentów  Koordynator

Regionalny był pierwszą dorosłą osobą (lub jedną z pierwszych), która ich wspierała. Nie wszyscy

absolwenci pochodzą ze środowisk, w których ich ambicja, motywacja, zdolności i indywidualność

były zauważane i doceniane. Dla części osób to właśnie koordynator (a wcześniej często

nauczyciel/nauczycielka lub nawet bibliotekarz/bibliotekarka) to te osoby dorosłe, które głośno

powiedziały „spróbuj” i „potrafisz”. Z perspektywy czasu absolwenci doceniają, że niejednokrotnie to

właśnie koordynatorzy pomogli im uwierzyć, że warto realizować swoje marzenia. 

Zarówno w ankietach, jak i w wywiadach powracał wątek, że część stypendystów utrzymuje kontakt z

koordynatorami także po zakończeniu uczestnictwa w Programie. Warto także zaznaczyć, że dzięki
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wakacyjnym wyjazdom i feriom, absolwenci znają także koordynatorów z innych województw i zdarza

się, że w przypadku przeprowadzki na studia do innego miasta nawiązują z nimi kontakt. 

O ważnej roli koordynatorów i ich znaczeniu dla wysokiej oceny Programu świadczą dobrze poniższe

cytaty:

Mój koordynator  to jest taka osoba, która we mnie wierzy. To on mnie przekonał, że mogę iść na 

takie studia, które mnie naprawdę interesują i cały czas mi kibicuje.  (absolwentka)

  Poza tym ludzie w fundacji są niesamowici, włącznie z koordynatorami, szczególne pozdrowienia 

dla pana Macieja Ziółkowskiego, który jest fantastycznym człowiekiem i współpraca z nim była 

naprawdę przyjemnością :) (absolwent)

 Jak był problem, to zawsze można było iść z panią Elą na kawę, porozmawiać. (absolwentka, 

Gdańsk)

Ktoś dostrzegł moje zdolności i uwierzył, że moje marzenia mają sens.

Z wielkim sentymentem i uznaniem absolwenci wspominają także pozostałych pracowników Fundacji,

a także kadrę na wakacjach i feriach. 

 Ulga finansowa dla rodziny

Fakt, że stypendium obejmuje zarówno zamieszkanie w bursie wraz z wyżywieniem, jak i podręczniki i

naukę języka jest jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę Programu.  Absolwenci

zwracali uwagę na fakt,  że stypendium pozwoliło ich rodzinie finansowo odetchnąć, a im samym

pozwoliło na skupienie się na nauce, a nie na kwestiach bytowych. 

Część osób wprost mówiła, że gdyby nie stypendium nie zdecydowaliby się na pójście do liceum.

Pojedyncze osoby, aktualni studenci dziennych studiów na najlepszych uczelniach w kraju, rozważali

wręcz szkołę zawodową, która umożliwi szybkie pójście do pracy i wsparcie rodziny. 

W wywiadach zwracano uwagę także na fakt, że obecni absolwenci byli w wyjątkowo dobrej sytuacji,

ponieważ na początku Program był bardziej kompleksowy i obejmował większy zakres wsparcia (w

szczególności zwracano uwagę na zwrot kosztów na dojazdy do domu w weekendy). 
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Rolę wsparcia finansowego dobrze pokazuje  poniższy cytat:

Bo dzięki temu bardzo się rozwinęłam. Moi rodzice mogli odetchnąć z ulgą i nie martwić się tak 

bardzo o finanse. Program Marzenie o Nauce umożliwił mi kontakty z inteligentnymi i ambitnymi 

ludźmi. Mogłam zobaczyć niewidziane dotąd miejsca w Polsce i nauczyć się nowych rzeczy (np. 

windsurfingu). Poznałam też siebie odrobinę lepiej. Nauka w dużym mieście jest o wiele bardziej 

stymulująca i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem (absolwentka, Kraków)

W uzasadnieniu  incydentalnych niższych ocen wskazywano przede wszystkim na brak

porozumienia z innymi stypendystami/trudności w odnalezieniu się w grupie, a także na drobne

niedociągnięcia organizacyjne- dużo formalności związanych z dokumentacją, zbieraniem faktur. Na

niższą niż bardzo dobra ocenę wpływała też czasami konieczność zamieszkania w bursie (trudne

warunki do uczenia się, niski standard zakwaterowania).  W pojedynczych wypowiedziach

wskazywano też, że w różnych województwach był rożny poziom wsparcia koordynatorów.

Uzasadnienie niższych ocen dobrze pokazują cytaty poniżej:

Bardzo się cieszę, że dostałam tyle możliwości i w pełni je wykorzystałam. Niestety nie czuję się 

zintegrowana ze stypendystami z innych miast, a nawet z częścią osób z naszego miasta. Uważam 

również, że rok nauki w Empik School był rokiem zmarnowanym, zamiast przygotować się do 

matury, uwsteczniłam się  na zajęciach i między innymi z tego powodu zrezygnowałam z matury z 

angielskiego, gdyż wynik 70% z rozszerzenia nie zadowalałby mnie. Jednakże całość oceniam 

pozytywnie, a powyższe braki dało się przeżyć.

Fundacja nieszczególnie przyczyniła się do mojego rozwoju, nie mogłam np. uczęszczać na zajęcia z 

języka przez inne lekcje. Bardzo nie lubiłam załatwiania formalności, faktur, umów itp. Nie 

otrzymałam pomocy mentora, chociaż prosiłam o nią niejednokrotnie. Obecnie nie mam kontaktu z

nikim kto był lub jest związany z fundacją, więc jestem obojętna wobec fundacji.

Program posiada swoje wady (różny poziom wsparcia koordynatorów - od niesamowitego do 

średniego).

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że krytyczne opinie i oceny pojawiały się incydentalnie i wskazało

je jedynie ok. 15% badanych absolwentów. 
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2. Mocne i słabe punkty Programu Marzenie o Nauce- perspektywa Absolwentów

i Absolwentek 
Absolwenci i Absolwentki zostali poproszeni o wskazanie mocnych i słabych stron Programu. Analiza 

odpowiedzi na te pytania pozwala na pogłębienie wyników w obszarze ogólnej oceny stypendium. 

Poniżej przedstawiono syntetyczną analizę uzyskanych odpowiedzi. Warto jednak podkreślić, że słabe 

strony wskazywane były przez absolwentów incydentalnie i pojawiły się jedynie w ok.15% 

wypowiedzi. Zdecydowana większość nie potrafiła wskazać żadnych słabych stron Programu Marzenie

o Nauce. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 Kompleksowość stypendium
 Ludzie
 Możliwość nauki w najlepszych liceach
 Wakacje i ferie
 Wsparcie koordynatorów

 Zmiany w zakresie stypendium w 

czasie jego trwania
 Częste zmiany kierownictwa 
 Pokusa kształtowania światopoglądu, a

nie postaw
 Nie zawsze podmiotowe i partnerskie 

traktowanie stypendystów 
 Pokazywanie stypendystów jako 

biednych dzieci 
 Konieczność zamieszkania w bursie
 Niska rozpoznawalność Programu

Mocne strony Programu pokrywają się z powodami jego wysokiej oceny i w większości zostały

opisane powyżej.  Dodatkowo absolwenci jako mocną stronę Programu wskazali jego kompleksowość,

a także możliwość wyjazdu na wakacje i ferie.

Absolwenci podkreślają, że mocną stroną stypendium jest jego kompleksowość- fakt, że nie tylko nie

muszą się martwić o finanse i mogą się skupić na nauce, ale jeszcze mają możliwość wyjazdu na ferie i

wakacje, nauki języka i mają zapewnione podręczniki. Dobrze pokazuje to poniższy cytat:

to, że nie musiałam się martwić o zakwaterowanie, wyżywienie i podręczniki oraz miałam 

dodatkowe atrakcje na spotkaniach z koordynatorami i na wyjazdach.

W wywiadach w odpowiedzi na to pytanie powracał wątek, że dzięki stypendium „nie trzeba było się

martwić” i „można było skupić się na nauce”. 
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Niezwykle ważnym i bardzo często wskazywanym jako mocna strona stypendium jego elementem są

wyjazdy na ferie i wakacje. Absolwenci wskazywali, że wyjazdy te pełniły dla nich szereg bardzo

ważnych funkcji. Dla części osób była to pierwsza możliwość wyjazdu nad morze czy w góry, a także w

ogóle spędzania wakacji poza domem. Widać to w poniższym cytacie:

Ja nigdy wcześniej nie byłem nad morzem, u nas w domu się w ogóle na wakacje nie wyjeżdżało.

W czasie wywiadów, które dały możliwość pogłębienia tego wątku, pojawiały się także opinie że dzięki

wyjazdom na ferie można się było nauczyć jeździć na nartach, a w czasie wakacji- na desce.

Umiejętności te pozwalały się lepiej odnaleźć w środowisku szkolnym, gdzie spora część uczniów to

dzieci z wielkomiejskiej klasy średniej. 

Absolwenci z sentymentem wskazywali zwłaszcza pierwsze wakacje, które miały bardziej nieformalny

charakter, a uczestnicy spali w namiotach. Zwracali uwagę na fakt, że pewnym minusem wakacji w

kolejnych latach było ich przeładowanie dodatkowymi aktywnościami o charakterze naukowym:

Ktoś chyba zapomniał, że my się cały rok musimy bardzo ciężko uczyć, że wakacje są po to, żeby 

odpocząć. 

Słabe strony, mimo że wskazywane były rzadko, warte są jednak szczegółowego opisania. 

Stosunkowo najczęściej pojawiającym się słabym punktem Programu jest jego zmienność- absolwenci

zauważają, że zakres stypendium zmniejsza się z roku na rok i nie wiadomo, kiedy te zmiany się

skończą.  Szczególnie często wskazywano na likwidację finansowania dojazdów do domu na weekend

a także zmianę szkoły językowej i konieczność nauki w Szkole Empik. 

W wywiadach, a sporadycznie także w ankietach, pojawiał się wątek częstych zmian kierownictwa i

wiążących się z tym zmianami w rozumieniu Programu i jego „ducha”. Utrudniało to identyfikowanie

się z Fundacją. 

Dodatkową, ale również związaną ze zmianami kwestią były częste zmiany zespołu zajmującego się

promocją. Absolwenci zwracali uwagę, ze działania promocyjne bywały chaotyczne, a oni sami byli

proszeni o udział w działaniach (np. nagrywanie filmików), które potem w żaden sposób nie były

wykorzystywane. Wyrażono także niezgodę na przedstawianie stypendystów jako biednych dzieci.

Bardzo dobrze pokazuje to poniższy cytat:

Władze Fundacji mają często kompletnie inne spojrzenie na świat niż stypendyści. Często system 

wartości jest zupełnie inny. A najgorsze było częste odczucie, że stypendyści to przede wszystkim 

biedne dzieci, a nie niesamowicie zdolne, bo warto zauważyć, że większość z nas, po słabych 
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gimnazjach radziła sobie świetnie w najlepszych liceach w kraju, często mając w klasie ludzi, którzy 

kończyli najlepsze gimnazja i których rodzice wysyłali ponadto na dodatkowe lekcje.

Absolwenci zwrócili także uwagę, że w ich ocenie zdarzało się że Fundacja poprzez swoje działania

(tutaj najczęściej wskazywano Akcję Tolerancja i dobór gości na Kolację Mistrzów) stara się

kształtować w stypendystach konkretny światopogląd nie  uwzględniając, że każdy z nich ma prawo do

własnych poglądów. Pokazują to dobrze cytaty poniżej:

 Może my jesteśmy ze wsi, ale jesteśmy myślącymi ludźmi i to nie może być tak, że ktoś nam coś 

wmawia, mówi nam jak jest, kiedy my mamy prawo do własnego światopoglądu.

Słabą stroną jest zapraszanie na spotkania ze stypendystami osób, które często są powiązane z 

jedną stroną sceny politycznej i reprezentowane przez nich opcje czy poglądy nie wzbudzają 

większego zainteresowania wśród stypendystów.

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że słabe punkty Programu Marzenie o Nauce pojawiały się

incydentalnie i dotyczyły wypowiedzi jedynie około 15% badanych absolwentów. 

3. Wpływ stypendium na dalsze losy edukacyjne i postawy życiowe- perspektywa 

absolwentów

Badani absolwenci i absolwentki Programu zostali zapytani, jakie widzą rezultaty uczestnictwa w

Programie Marzenie o Nauce i jaki wpływ miał on na ich postawy życiowe i dalsze decyzje edukacyjne.

Warto na wstępie wyraźnie podkreślić, że na tym etapie funkcjonowania Programu nie jest możliwe

przeprowadzenie pełnej analizy tego zagadnienia, ponieważ absolwenci są jeszcze na studiach i nie

wiadomo w jaki sposób uzyskane wsparcie przełoży się na ich życie zawodowe. 

Ścieżka edukacji 

Absolwenci i absolwentki zostali zapytani, jak przebiegałaby ich ścieżka edukacyjna, gdyby nie wzięli

udziału w Programie Marzenie o Nauce. Zdecydowana większość stwierdziła, że uczyłaby się w liceum

bliżej rodzinnej miejscowości. Takiego zdanie było ponad 80% badanych. Niecałe 10% stwierdziło, że

mimo wszystko uczyłoby się w tym samym liceum, a 6% wybrałoby technikum. Szczegółowy rozkład

odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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82%

8% 6% 5%

Gdzie byś się uczył/uczyła gdyby nie uczestnictwo w Programie "Marzenie o Nauce"

Wykres 2 Odpowiedź na pytanie, gdzie byś się uczył/uczyła gdyby nie uczestnictwo w Programie „Marzenie o Nauce” 
(perspektywa absolwentów) (N-123)

Aktualnie, zdecydowana większość absolwentów studiuje. Ponad 90% badanych absolwentów

studiuje na studiach dziennych, tylko pojedyncze osoby nie studiują lub studiują zaocznie.

Zdecydowana większość osób studiuje w Polsce na kierunku swojego pierwszego wyboru- tak

przyznało aż 80% badanych. Kolejne 8% wybrało studia zagranicą. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na

to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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1

80%

8% 7% 5%

Studia

Tak, studiuję w Polsce na kierunku swojego pierwszego wyboru

Tak, studiuję zagranicą

Tak, studiuję w Polsce na kierunku swojego drugiego lub kolejnego wyboru

Aktualnie nie studiuję, ale mam to w planach

Wykres 3 Odpowiedź na pytanie, gdzie studiują absolwenci (N-123)

Prawie połowa badanych absolwentów przyznała, że na studiach utrzymuje się ze stypendium (48%).

Jedna trzecia respondentów (33%) pracuje, żeby zarobić na utrzymanie. Kolejne 18% utrzymuje

rodzina. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o źródło utrzymania pokazuje wykres poniżej:

Nie dotyczy

Praca zarobkowa

Stypendium

Utrzymują mnie rodzice/rodzina

1%

33%

48%

18%

Źródła utrzymania po zakończeniu uczestnictwa w Programie "Marzenie o Nauce"

Wykres 4 Źródła utrzymania po zakończeniu uczestnictwa w Programie „Marzenie o Nauce” (N-123)

Zdecydowana większość badanych absolwentów stwierdziła, że uczestnictwo w Programie Marzenie o

Nauce miało wpływ na ich dalsze edukacyjne plany. Takiego zdania było aż 83% badanych, co widać

na poniższym wykresie:
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NIE

TAK

17%

83%

Wpływ Programu Marzenie o Nauce na dalsze plany edukacyjne

Wykres 5 Wpływ Programu Marzenie o Nauce na dalsze plany edukacyjne (N-123)

W uzasadnieniu wskazywano przede wszystkim na zmianę życiowej perspektywy i postrzegania 

swoich możliwości, a także większą samodzielność i odwagę, która była bezpośrednim efektem 

wzięcia udziału w Programie. Widać to dobrze w poniższych cytatach:

  Kiedy chodzisz do najlepszego liceum w województwie zaczynasz myśleć o najlepszych studiach w 

kraju, na kontynencie. Zdajesz sobie sprawę, że to jest możliwe.

Miało wpływ ponieważ EFC pokazało mi,  że mogę więcej niż myślałem. Metaforycznie - byłem w 

dolinie otoczony wzgórzami. Myślałem,  że świat to tylko ta dolina. EFC podrzuciło mnie na szczyt 

najbliższego pagórka. Tam zobaczyłem,  że jest ich dookoła dużo i są wyższe ale skoro tu się 

wspięliśmy to tylko trzeba wybierać i pracować :)

Po ukończeniu liceum nie wiedziałam w jakim kierunku chcę zmierzać. Wyjechałam więc za granicę,

aby poszukać odpowiedzi na to pytanie. Nie odważyłabym się tego zrobić, gdyby nie "zaplecze", w 

jaki wyposażyło mnie EFC, mam na myśli właśnie tę odwagę. Miałam  również komunikatywny 

poziom języków obcych. W trakcie mojej przerwy podróżowałam i obserwowałam losy EFC, po 

czym stwierdziłam, że doskonale odnajdowałabym się w III sektorze. Szukałam w ofercie studiów 

czegoś innowacyjnego, w zakresie projektów społecznych. I znalazłam. I jest to dokładnie to, czego 
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szukałam.

Część osób przyznała, że EFC nie miało dużego wpływu na ich edukacyjne plany. Szczegółowa analiza

odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że dotyczy to przede wszystkim osób, które już na poziomie

gimnazjum miały sprecyzowane plany edukacyjne, a uczestnictwo w Programie Marzenie o Nauce

jedynie pomogło w ich realizacji. Widać to w poniższych cytatach:

Miałam takie plany już wcześniej i myślę że udałoby się je zrealizować bez programu, aczkolwiek 

byłoby to trudniejsze.

Prawo od zawsze było moim wymarzonym kierunkiem, uczestnictwo w programie MoN tylko mnie 

w tym utwierdziło. Niestety nie dostałam się na prawo na wybranej uczelni za pierwszym razem, 

musiałam poprawić maturę. EFC nauczyło mnie, że nigdy nie można się poddawać i należy walczyć 

o swoje marzenia.

Perspektywy powrotu do rodzinnej miejscowości 
Absolwenci w zdecydowanej większości nie planują powrotu do rodzinnej miejscowości. Tylko 12% z 

nich uznało, że widzi taką możliwość (4%- zdecydowanie tak, 8%- raczej tak). Aż 68% stwierdziło, że 

nie wróci lub raczej nie wróci do miejscowości, z której pochodzą. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na

to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak 

33%

35%

20%

8%

4%

Czy w dłuższej perspektywie czasu planujesz powrót do rodzinnej miejscowości?

Wykres 6 Odpowiedź na pytanie, czy absolwenci w dłuższej perspektywie czasu planują powrót do rodzinnej miejscowości 
(N-123)

W uzasadnieniu odpowiedzi na to pytanie wskazywano przede wszystkim na następujące czynniki:

 Brak perspektyw

Brak perspektyw na pracę, rozwój osobisty i zawodowy był najczęściej wskazywanym powodem

planowanego pozostania w mieście. Absolwenci wskazywali, że w ich miejscowościach nie ma pracy i

perspektyw na dobre i stabilne zatrudnienie, a także zawodowy rozwój. Wskazywano, że do wielu

miejscowości trudno jest dojechać, więc potencjalny dojazd do pracy byłby bardzo utrudniony.

Ponadto wielu absolwentów to osoby o szerokich zainteresowaniach (od sportu przez malarstwo i

literaturę po nauki ścisłe). W zgodnej opinii większości w małym mieście i na wsi trudno jest te pasje

realizować.  Pokazują to dobrze poniższe cytaty:

Nie traktuję swoich rodzinnych stron jako miejsca, które wiąże  się dla mnie z miłymi 

wspomnieniami. Nie ma tam przyszłości.

Bardzo ciągnie mnie do miasta, gdzie są duże perspektywy rozwoju, cele, do których mogę ciągle 

dorastać, warunki ku temu. Jednak zawsze z sentymentem będę wracał na wieś, w rodzinne strony.

 Niechęć do małych miejscowości/chęć życia w mieście

Niektórzy stypendyści wskazywali, że po prostu nie chcą żyć na wsi czy w małym mieście, ponieważ

zobaczyli jak to jest mieszkać w dużej aglomeracji. Duże miasta utożsamiają z szerokimi

perspektywami i możliwością rozwoju, a także z szansą na ciekawą i dobrze płatną pracę. Część osób
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wyjechała zagranicę lub planuje taki wyjazd. Życie w małym mieście lub na wsi kojarzy się też z

monotonią i stagnacją. 

Źle czuję się w małych miejscowościach, być może ze względu na osobowość. Uważam też, że nie 

mogłabym się tam rozwijać a bardzo nie chcę prowadzić monotonnego życia.

 Społeczność lokalna i sposób życia w małych miejscowościach 

Absolwenci dzięki stypendium, możliwości nauki w dobrych liceach i przeprowadzce do miasta mieli

możliwość funkcjonowania w bardzo różnym środowisku, wśród osób o różnych poglądach i różnej

życiowej historii, z różnych grup społecznych. Fakt ten niewątpliwie wpłynął na ich życiową postawę i

postrzeganie rzeczywistości społecznej. W wypowiedziach absolwentów niejednokrotnie przewijał się

wątek, że jednym z powodów chęci pozostania w mieście jest właśnie ta otwartość i różnorodność,

której na wsi i w małym mieście brakuje. Dobrze pokazują to poniższe cytaty:

U mnie na wsi ludzie inaczej myślą, nie rozumieją różnych rzeczy, są mniej otwarci i mi to już na tym

etapie bardzo przeszkadza. Ja powiem pani na przykładzie, że jakby u mnie na wsi szła po ulicy 

osoba czarnoskóra, to ludzie by ją pokazali palcami, a ja bym się spalił ze wstydu.

Nie odpowiada mi sposób życia w małych miejscowościach, możliwość stagnacji i bierności.

Moja rodzinna miejscowość jest piękna, jednak zbyt spokojna i klaustrofobiczna. Zostając w niej na 

dłużej, dusiłabym się bardziej, niż smogiem w Krakowie.

 Rodzina

Część absolwentów pochodzi z rodzin, z którymi z różnych powodów nie chcą utrzymywać bliskich

kontaktów. Wyjazd na stypendium był pierwszym etapem uniezależniania się od rodziny. Widać to w

poniższym cytacie:

Nie wrócę ze względu na alkoholizm rodziców.

Warto zaznaczyć, że zdarzają się Absolwenci, którzy co prawda raczej nie planują powrotu do

rodzinnej miejscowości, ale też rozważają podjęcie działań, które poprawią sytuację na wsiach i w

miastach,                        z których pochodzą. Dobrze pokazuje to poniższy cytat:

24



Trudno mi jednoznacznie się określić. Z jednej strony nie chcę tam wracać, ponieważ nie widzę tam

żadnych perspektyw rozwoju, znam podejście ludzi do wszelkich działań i to mnie bardzo zniechęca,

ale z drugiej strony chciałabym zmienić to podejście, mieć możliwość jakiegoś działania, które

zostało by zaakceptowane wśród społeczności.

Nieliczna grupa planuje powrót w rodzinne strony od razu po studiach, trochę większa nie wyklucza

tego w dalszej przyszłości, jeśli poprawiłaby się sytuacja ekonomiczna i większe byłyby szanse na

dobrą pracę. Obrazują to chociażby poniższe cytaty:

Mam dobre relacje z rodziną. Lubię wracać w weekendy do domu rodzinnego. Poza tym życie w 

mieście jest męczące, zdecydowanie wolę naturę na wsi ;)

Zbudowano u mnie duży most na Wiśle. W niedalekiej przyszłości może to być perspektywiczne 

miejsce dla założenia własnego biznesu. MOŻE... :)

Wpływ Programu Marzenie o Nauce na kształtowanie postaw i kompetencji
Absolwenci zostali także poproszeni o odpowiedź na pytanie, co w wyniku uczestnictwa w Programie

Marzenie o Nauce zyskali, co stracili, a czego się nauczyli. Analiza danych uzyskanych dzięki

odpowiedziom na te pytania pozwala przyjrzeć się szczegółowo zagadnieniu, jaki wpływ na życiowe

postawy absolwentów miało uczestnictwo w Programie. Uzupełnieniem analizy wpływu jest analiza

odpowiedzi na pytanie, jak zdaniem absolwentów wyglądałoby ich życie, gdyby nie wzięli udziału

w Programie MoN.

Zyski i straty wynikające z uczestnictwa w Programie

Absolwenci zostali poproszeni, o wskazanie zysków i strat, jakie ich zdaniem łączą się z ich

uczestnictwem w Programie.

Wśród zysków najczęściej wymieniano:

 Możliwość nauki w jednej z najlepszych szkół w Polsce

Możliwość nauki w dobrym liceum w mieście bez konieczności martwienia się o mieszkanie

i wyżywienie było najczęściej wskazywanym przez absolwentów zysków związanych z uczestnictwem

w Programie. Nauka w dobrym liceum, na którą nie mieliby szans bez stypendium, pozwalała na

uzyskanie dobrych wyników na maturze a także na wybór studiów na prestiżowych uczelniach zgodnie

z kierunkiem zainteresowań. 

 Przyjaciół i znajomych
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Inni absolwenci, a także znajomi i przyjaciele ze szkoły to- w opinii badanych absolwentów- jeden z

największych zysków uczestnictwa w Programie.  Zarówno w wywiadach, jak i w ankietach bardzo

mocno wybrzmiało, że znajomości zdobyte w tym okresie to najważniejsze i najsilniejsze ze wszystkich

relacji. Jednocześnie podkreślano, że dzięki stypendium EFC absolwenci mają znajomych w całej

Polsce- zawsze jest u kogo przenocować i z kim iść na kawę. Znajomości z EFC  bardzo często

kontynuowane są także na studiach. Pokazuje to dobrze poniższy cytat:

Wielu przyjaciół, z którymi utrzymuję częsty kontakt (czasami przede wszystkim na czacie), którzy

pomogą mi w trudnych chwilach i będą moim powerem, aby działać jeszcze więcej i więcej.

 Poczucie, że można mierzyć wysoko i spełniać swoje marzenia

Analiza wyników badania ewaluacyjnego pokazała, że jednym z największych zysków uczestnictwa w

stypendium jest w opinii absolwentów zmiana życiowej perspektywy. Wielokrotnie powtarzano, że w

czasie uczestnictwa w Programie Marzenie o Nauce absolwenci uwierzyli, że mogą realizować swoje

marzenia i „mierzyć wysoko”. Warto zaznaczyć, że trudny jest do rozróżnienia wpływ samego

stypendium i środowiska wokół Fundacji EFC, a nauki w szkole średniej i procesu dojrzewania.

Niewątpliwie jednak zdecydowana większość badanych absolwentów przyznała, że bez uzyskanego

wsparcia swoją przyszłość widzieliby inaczej i nie podejmowaliby tak odważnych i ambitnych decyzji

życiowych. 

Odwagę, poczucie tego, że mogę osiągnąć wszystko czego chcę, że marzenia się spełniają jeśli

odważę się zacząć je realizować. Dzięki programie MoN narodziły się moje pasje, cudowne

znajomości. Tak naprawdę to wszystko, nawet wybór kierunku mojej kariery.

 Większe poczucie własnej wartości

Badani absolwenci wyraźnie zaznaczali, że dzięki uczestnictwu w Programie Marzenie o Nauce i

możliwości nauki w dobrym liceum (które dla większości nie byłoby dostępne, gdyby nie stypendium)

zbudowali swoje poczucie własnej wartości i uwierzyli w siebie. Analiza pogłębionych wywiadów

indywidualnych pozwala także odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływały na budowanie

poczucia własnej wartości. I tak wśród czynników tych warto wymienić: fakt, że dostali się na

stypendium („ktoś we mnie uwierzył”), wsparcie koordynatorów regionalnych, wsparcie nauczycieli w

szkole i wsparcie rówieśników. 

Zyskałem pewność siebie, uwierzyłem że z odpowiednim podejściem i ciężką pracą wszystko jest

możliwe, możliwość podjęcia studiów za granicą.

26



 Możliwości związane z życiem w mieście

Ważnym aspektem stypendium i niewątpliwym zyskiem związanym z udziałem w Programie Marzenie

o Nauce jest dostęp do kultury i sztuki, a także innych atrakcji związanych z życiem w mieście.

Absolwenci podkreślali, że dużym zyskiem była dla nich możliwość pójścia do teatru czy kina, ale także

możliwość zaangażowania w różne ciekawe inicjatywy. 

Nie bez znaczenia jest także samo zdobycie kompetencji życia w mieście, co dobrze widać w

poniższym cytacie:

Jest coś bardzo prawdziwego w stwierdzeniu, że do miasta wyjeżdża się tylko raz. I jak ja 

wyjechałem do miasta do liceum, to już potem każde kolejne miasto na studia mogłem wybrać. 

Wśród strat najczęściej wymieniano:

 Możliwość spędzania czasu z rodziną

Absolwenci wśród strat poniesionych w wyniku uczestnictwa w Programie najczęściej wskazywali

mniejszy kontakt z rodziną. Wyprowadzka z domu już na etapie szkoły średniej sprawiała, że zmieniały

się zarówno relacje z rodzicami, jak i z rodzeństwem (co dla części absolwentów było szczególnie dużą

stratą). Pokazuje to dobrze poniższy cytat:

To już nie jest to samo. Ja przyjeżdżam na weekendy, albo rzadziej- czasami nie ma mnie przez trzy 

tygodnie. I tak już od szkoły średniej. Moi rodzice się do tego przyzwyczaili, rozmawiamy dużo przez

telefon. Widzę, że z moim rodzeństwem jest inaczej- oni ze sobą nawzajem są bardziej zżyci niż ze 

mną. 

 Kontakt ze znajomymi i przyjaciółmi z rodzinnych stron

Utrata kontaktu z rówieśnikami z rodzinnych stron, których często absolwenci znali od dziecka była

drugą najczęściej wskazywaną stratą. Absolwenci zaznaczali, że znajomi z gimnazjum często uczyli się

w tych samych szkołach średnich, a oni- z racji na naukę w innej szkole i zmianę miejsca zamieszkania-

wypadali z kręgu znajomych lub znajomości znacznie się osłabiły. 

Zarówno w ankietach, jak i w wywiadach absolwenci wyraźnie podkreślali (a nawet upewniali się, czy

na pewno znajdzie to odzwierciedlenie w raporcie), że zyski wielokrotnie przewyższają straty. 

Absolwenci zostali także zapytani o to, czego dzięki stypendium się nauczyli. Wiele osób, zwłaszcza

w czasie wywiadów podkreślało, że trudne do rozdzielenia jest to, czego nauczyli się w wyniku

dorastania i faktu, że chodzili do liceum, a co jest wynikiem wsparcia uzyskanego przez Fundację.

Najczęściej jednak wymieniano:
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 Większą samodzielność
 Większą odwagę
 Kompetencje związane z życiem w mieście
 Kompetencje związane z podróżowaniem
 Windsurfing i jazdę na nartach/desce

Absolwenci zostali też poproszeni o określenie, jak wyglądałoby ich życie gdyby nie trafili na

stypendium w EFC. Wśród odpowiedzi dominowało przekonanie, że życie wyglądałoby zupełnie

inaczej a różnica wyrażałaby się w braku różnych możliwości, które dało uczestnictwo w Programie

Marzenie o Nauce i związanej z tym zmianie życiowej perspektywy. Pokazują to dobrze poniższe

cytaty:

Myślę, że skończyłabym liceum w najbliższej okolicy, a nie w dużym mieście. Jednak udział w

programie EFC cenię przede wszystkim za doświadczenia spoza szkoły, za wyjazdy, na które nigdy

nie mogłabym sobie pozwolić, za pokazywanie nam "lepszego" świata. W czasie programu

pierwszy raz byłam wolontariuszem na dużej imprezie, pierwszy raz byłam na uroczystej gali z

wybitnymi ludźmi świata nauki, polityki i biznesu, pierwszy raz miałam możliwość windsurfingu czy

jazdy na nartach, dla niektórych to takie oczywiste, a dla mnie to najwspanialsze wspomnienia,

których nie miałabym, gdyby nie EFC.

Oj różniłoby się i to bardzo. Najprawdopodobniej wtedy poszłabym do liceum będącego najbliżej

miejsca mojego zamieszkania. Nie chwali się ono zbyt dobrymi osiągnięciami swoich uczniów, już o

wynikach egzaminu maturalnego  nie wspominając. Nie miałabym szansy kształcić się na dość

dobrym poziomie. Prawdopodobnie nie napisałabym przez to tak dobrze matury. Co

spowodowałoby, że musiałabym wybierać uczelnię w innym mieście i (o zgrozo!) inny kierunek

studiów! A to z kolei zdeterminowałoby moje dalsze życie i zawód. Poznała bym też inne osoby, niż

te które poznałam w moim byłym liceum, co też zmieniłoby wiele rzeczy. A w dodatku myślę, że

byłabym mniej samodzielna, bo to właśnie mieszkanie w bursie i rzut  "na głęboką wodę" do

nowego miasta i liceum sprawiły że nauczyłam się podejmować decyzje i robić wiele samej.

Naprawdę to mogę to podsumować jednym zdaniem - gdybym nie była stypendystką EFC nie

byłoby mnie tu, gdzie jestem teraz .

Zakładam, że wyglądałoby zupełnie inaczej. Poszłabym do dobrego liceum do mojej miejscowości,

ale nie otrzymałabym szeregu profitów jakie oferował program MoN. Wyobrażam sobie, że nie

znałabym języków obcych na takim poziomie jakim znam, nie odważyłabym się wyjechać za

granicę. Przede wszystkim nie miałabym tej świadomości, że to ja podejmuję decyzje dot. tego

gdzie chcę zmierzać. Nie byłabym może tak dojrzała jak jestem teraz.
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4. Społeczność EFC w ocenie absolwentów i absolwentek
Ostatnim już elementem badania ewaluacyjnego absolwentów było określenie, czy i w jakim zakresie 

czują się oni częścią społeczności EFC, a także odpowiedź na pytanie, czy taka społeczność w ogóle 

istnieje. 

Ponad 70% badanych absolwentów stwierdziło, że czuje więź z innymi absolwentami Programu. Co 

dziesiąta z badanych osób raczej nie czuje takiej więzi. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie 

pokazuje wykres poniżej:

zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie- trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak

0%

10%

16%

39%

36%

CZUJĘ WIĘŹ Z INNYMI ABSOLWENTAMI/ABSOLWENTKAMI PROGRAMU MARZENIE O NAUCE

Wykres 7 Odpowiedź na pytanie, na ile czujesz więź z innymi absolwentami/absolwentkami Programu Marzenie o Nauce 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość absolwentów, którzy wypełnili ankietę nie należy do

Stowarzyszenia Alumni EFC (taką przynależność zadeklarowało 40% badanych). 

Mniej, ale wciąż aż 44% czuje więź ze stypendystami EFC. Brak takiej więzi zadeklarowało w sumie

27% badanych. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej. 
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CZUJĘ WIĘŹ Z INNYMI STYPENDYSTAMI/STYPENDYSTKAMI PROGRAMU "MARZENIE O NAUCE"

Wykres 8 Odpowiedź na pytanie, na ile czuję więź z innymi stypendystami/stypendystkami Programu Marzenie o Nauce (N-
123)

Absolwenci zostali także poproszeni o odpowiedź na pytanie, co znaczy dla nich bycie absolwentem

EFC. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi przedstawiono na grafice poniżej:
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V. Program Marzenie o Nauce w ocenie Stypendystów i 

Stypendystek
Badaniem ewaluacyjnym zostali objęci wszyscy Stypendyści i Stypendystki  Programu Marzenie

o Nauce6. W sumie otrzymano 152 ankiety (stopa zwrotu na poziomie 55%). Ankiety wypełnili

stypendyści ze wszystkich miast, należy jednak zwrócić uwagę na nadreprezentację ankiet

z województwa lubelskiego. Perspektywa tej grupy uzupełniona została w czasie wywiadów

indywidualnych (15 wywiadów). Dla przejrzystości opracowania analiza treści wywiadów została

uwzględniona w tej części opracowania wspólnie z analizą danych pozyskanych w ankietach. 

Rozdział podzielony jest na poszczególne podrozdziały:

 Ogólna ocena Programu i sposobu jego funkcjonowania 

 Wpływ stypendium na dalsze losy edukacyjne i postawy życiowe

1. Ogólna ocena Programu i sposobu jego funkcjonowania
Stypendyści i stypendystki zostali poproszeni o ocenę swojego zadowolenia z udziale w Programie 

Marzenie o Nauce. Zdecydowana większość- aż 95% zadowolenie to oceniła jako wysokie albo bardzo 

wysokie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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Ogólna ocena zadowolenia z uczestnictwa  dziecka w Programie "Marzenie o Nauce"

Wykres 9 Ogólne zadowolenie z uczestnictwa w Programie Marzenie o Nauce- perspektywa stypendystów (N-152)

6� Wysyłka ankiet na podstawie bazy danych udostępnionej przez Fundację 
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W uzasadnieniu wskazywano przede wszystkim na:

 Możliwość nauki w dobrej szkole i wsparcie finansowe

Podobnie jak absolwenci, także stypendyści jako główny punkt w uzasadnieniu wysokiej oceny

wskazują na możliwość nauki w dobrej szkole. Dodatkowo bardzo silny jest także wątek wskazujący na

to, że stypendium jest szansą na rozwój, której nie można zmarnować. Często także wskazywano

wątek związany ze wsparciem finansowym, bez którego nauka w dobrym liceum nie byłaby możliwa. 

Pokazują to dobrze poniższe cytaty:

Otrzymałem wspaniały dar i duże wsparcie finansowe. Jednak w trakcie nauki pojawiły się

niedociągnięcia i nieliczne problemy.

Ponieważ uczestnictwo w Programie MoN daje dostęp do wiedzy na szeroką skalę i pokazuje nowe

możliwości dalszego rozwoju

Dla niektórych osób stypendium dało możliwość na wyprowadzkę z domu, w którym warunki nie były

sprzyjające do rozwoju (trudna sytuacja rodzinna, alkoholizm, konieczność opieki nad młodszym

rodzeństwem w czasie, który można przeznaczyć na naukę). Stypendium dało szansę na skupienie się

na sobie i własnym rozwoju. 

 Poznanie ciekawych ludzi

Podobnie jak absolwenci, także stypendyści zwracają uwagę na to, jak ważnym aspektem stypendium

są ludzie, których poznali dzięki EFC i dzięki nauce w liceach, do których się dostali. W czasie

wywiadów często podkreślano, że stypendyści niezwykle doceniają wspólne wakacje i ferie, w czasie

których mogą poznać osoby z innych miast. 

Pozwala na poznanie wielu świetnych ludzi i zdobycie nowych doświadczeń: wakacje/ferie. EFC to 

nie tylko nauka, ale przede wszystkim wielka i wspierająca się społeczność

Najwięcej ludzi to się poznaje w czasie wakacji i to jest wspaniałe. Potem mogę powiedzieć, że 

znam ludzi na przykład z Wrocławia czy Lublina i ludzie u mnie w klasie się dziwią, ale jak to? Ale 

tak właśnie działa EFC. 

Warto zaznaczyć, że odpowiedzi stypendystów w bardzo dużym stopniu pokrywają się z

odpowiedziami absolwentów. To, co zdecydowanie wyróżnia stypendystów to większe skupienie na
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ewentualnych niedociągnięciach Programu i stresie związanym z nauką w dobrej szkole i

wymagającym środowisku. 

Stypendyści zostali także poproszeni o wskazanie najmocniejszych i najsłabszych stron Programu.

Analiza wyników odpowiedzi na to pytanie znajduje się w poniższej tabeli:

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Wsparcie finansowe
 Możliwość nauki w dobrych szkołach
 Integracja
 Ferie i wakacje
 Poznanie ludzi w całej Polsce
 Wsparcie Koordynatorów
 Sposób rekrutacji

 Kursy językowe po wprowadzonych

zmianach
 Zmiany w zakresie stypendium w czasie

jego trwania
 Mieszkanie w bursie
 Brak zwrotów za dojazdy do domu
 Brak szerszej oferty kursów
 Opóźnienia w dostarczaniu książek
 Mała liczba liceów na liście 
 Niska rozpoznawalność Programu

Stypendyści wśród mocnych stron najczęściej wymieniali wsparcie finansowe i odciążenie rodziców, a

także możliwość nauki w dobrej szkole. Widać to w poniższym cytacie:

Dla mnie to jest najmocniejszy punkt, że ja po raz pierwszy w życiu nie muszę się martwić o 

pieniądze. Że ja wiem, ze ta bursa jest zapłacona i nikt nie będzie mnie ścigał o to, kiedy rodzice 

zapłacą. Ja się mogę skupić na tym, że chce się uczyć i chce iść na studia. 

Podobnie jak w przypadku absolwentów, także i u tej grupy badanych na wysoką ocenę wpływają

poznani ludzie. Przede wszystkim zwracają jednak uwagę na możliwość integracji z innymi

stypendystami w całej Polsce. Pojawiały się liczne głosy, że takich okazji do integracji jest wciąż za

mało. Bardzo docenione zostały także tzw. ”dwudniówki”- spotkania stypendystów i koordynatorów

jeszcze przed rozpoczęciem stypendium. Zwracano jednak uwagę, że do ponownego rozważenia

powinna być forma tych spotkań- obecnie mają one formę wyjazdową. Chociaż pozwalają na

poznanie innych stypendystów i stanowią podwaliny pod budowanie społeczności, to nie dają szansy

na zorientowanie się w mieście, w którym stypendyści właśnie zamieszkali. Pokazuje to poniższy cytat:

 Super była ta dwudniówka, poznałam dziewczyny z którymi mieszkam w bursie, stypendystów w 

innych miastach, pochodziliśmy po Gdańsku i w ogóle było fajnie. Ale potem wróciłam do siebie i 

ledwo wiedziałam, jak dotrzeć z bursy na dworzec.
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Bardzo ważnym i niezwykle docenianym punktem Programu Marzenie o Nauce jest  też możliwość

wyjazdu na wakacje i ferie. Stypendyści zarówno w ankietach, jak i w czasie wywiadów wymieniali to

jako jedną z najmocniejszych stron Programu. Zauważano, że wyjazdy te spełniają szereg bardzo

ważnych funkcji- od integracji i budowania społeczności EFC, po możliwość spotkania inspirujących

ludzi z kadry i w czasie Kolacji Mistrzów. Wiele osób wprost twierdziło, że wcześniej nie wyjeżdżali na

wakacje ani ferie, nie potrafili jeździć na nartach czy desce, a możliwość wyjazdu znacznie poszerzyła

ich horyzonty dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego. Podkreślano, że to właśnie ferie i

wakacje bardzo wyróżniają Program Marzenie o Nauce spośród innych stypendiów tego typu.

Ponadto postulowano, żeby maturzyści mogli wyjeżdżać na ferie. 

Podobnie jak w przypadku absolwentów także stypendyści niezwykle doceniają współpracę

z Koordynatorami. Warto jednak zauważyć, ze pojawiły się opinie mówiące o tym, że współpraca ta

układa się różnie w różnych województwach. Wątek ten rozwinięty zostanie w dalszej części rozdziału.

Ostatnim z punktów, wskazywanym jako mocna strona Programu jest sposób rekrutacji. Stypendyści

zwracali uwagę na bardzo indywidualne podejście do każdej osoby i fakt, że rekrutacja polega na

rozmowach zarówno z nimi, jak i rodzicami. Zwracano uwagę, że rekrutacja jest jednym z tych

czynników, który wyróżnia stypendium EFC na tle innych stypendiów.

Wśród słabych stron Programu bardzo wyraźnie dominowały kwestie związane z kursami językowymi

po zmianie szkoły językowej.  Wątek ten najczęściej pojawiał się w odpowiedzi na pytanie o najsłabsze

strony w ankiecie, ale także w praktycznie wszystkich przeprowadzonych wywiadach. Zwracano

uwagę na:

 niską jakość rekrutacji do szkoły językowej- kwalifikacje do poszczególnych grup odbywały się

za pomocą krótkich rozmów telefonicznych i testów internetowych, co zdaniem stypendystów

w ogóle nie umożliwiało oceny  ich faktycznego poziomu. 
 opóźnienia w rozpoczęciu kursów- w wielu miejscach kursy rozpoczęły się dopiero w

listopadzie
 duże zróżnicowanie wiekowe w grupach- stypendyści zwracali uwagę, że w grupach na

kursach językowych są zarówno licealiści, jak i osoby w wieku emerytalnym co utrudnia naukę
 nie zawsze wysoki poziom kursów-pojawiły się głosy, że poziom na lekcjach bywa niższy niż

w szkole i nie ułatwia przygotowania do matury.

Problem związany z kursami dobrze pokazują poniższe cytaty z wywiadów:

Rekrutacja wyglądała tak, że zadzwoniła do mnie pani i zadała mi dwa pytania. Rozmowa nie
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trwała nawet trzech minut. Zupełnie bez sensu to było.  Potem czekałam i czekałam i w końcu mnie

zakwalifikowali do jakiejś grupy, ale kurs jeszcze się nie zaczął. 

Jest listopad, a ten kurs jeszcze się nie zaczął. Przed Empikiem chodziłam do super grupy na

angielski i bardzo się podciągnęłam. Bardzo żałuję, ze nie mogę dalej tam chodzić. 

Stypendyści zwracali też uwagę na fakt, że czasami zamiast kursu językowego przydałaby się

możliwość wzięcia udziału w innego typu kursie, np. przygotowaniu do matury. Zauważali, że w

szkołach do których uczęszczają większość osób chodzi na dodatkowe kursy i korepetycje, więc taka

potrzeba nie wynika z tego, że są słabymi uczniami, tylko z realiów edukacyjnych, w których

funkcjonują. 

Kolejnym słabym punktem Programu, który pojawił się w ankietach i w czasie wywiadów jest zmienny

zakres stypendium i cięcia, które obejmują kolejne roczniki. Postulowano, żeby wprowadzane zmiany

dotyczyły tylko tych roczników, które rozpoczynają uczestnictwo w Programie. Problem związany ze

zmiennością oddaje dobrze poniższy cytat:

To jest jednak słabe, że ten program jest płynny- nie wiadomo, co dokładnie obejmuje w którym

roku. To znaczy on i tak obejmuje bardzo dużo, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale jednak np. w

jednym roku jest dofinansowanie dojazdów do domu, a potem nie ma. Albo na przykład tak samo z

wyprawkami. 

Zwrócono także uwagę, że w Programie pojawiają się różne niedociągnięcia organizacyjne, związane

przede wszystkim z podręcznikami. 

Ostatnie trzy wskazywane przez stypendystów słabe punkty to zbyt mała liczba liceów, konieczność

zamieszkania w bursie  i niska rozpoznawalność Programu. Pierwszy wątek zostanie pogłębiony

później- badanie pozwoliło bowiem na wskazanie szkół, o które stypendyści chcieliby poszerzyć  listę.

Kwestia mieszkania w bursie również zostanie opisana szczegółowo w dalszej części. Jeśli zaś chodzi

o niską rozpoznawalność to zwracano uwagę na fakt, że w ich gimnazjach nikt nie wiedział o

możliwości wzięcia udziału w takim stypendium dopóki nie przyszedł imienny list. 

Wśród propozycji na poprawę/ulepszenie Programu stypendyści wskazali:

 Zwiększenie liczby szkół na liście
 Możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych 
 Przywrócenie zwrotów za dojazdy na weekend
 Umożliwienie maturzystom wyjazdu na ferie
 Wsparcie w zakresie poszukiwania dodatkowych aktywności/wolontariatu
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 Większe wsparcie w znalezieniu mentora

Warto podkreślić, że w ankietach badani stypendyści słabsze strony Programu wskazywali stosunkowo

rzadko (około 20% wszystkich odpowiedzi). Wątek był jednak pogłębiany w czasie przeprowadzonych 

wywiadów, gdzie jedno z pytań bezpośrednio dotyczyło słabszych stron stypendium.

2. Ocena współpracy z Koordynatorami Regionalnymi
Stypendyści zostali zapytani o ocenę współpracy z koordynatorem. Zdecydowana większość oceniła tą

współpracę bardzo dobrze (55%) lub dobrze (29%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie 

pokazuje wykres poniżej:

bardzo źle

raczej żle

ani dobrze, ani źle

raczej dobrze

bardzo dobrze

1%

6%

8%

29%

55%

Ocena współpracy z Koordynatorem Regionalnym/Koordynatorką Regionalną

Wykres 10 Ocena współpracy z Koordynatorem Regionalnym/Koordynatorką Regionalną (N-152)

Warto podkreślić, że najwyższe oceny koordynatorzy otrzymali od stypendystów w Krośnie, Lublinie,

Poznaniu, Łodzi  i Krakowie. Nie było miasta, w którym współpracę z koordynatorami oceniono

jednoznacznie negatywnie. Z racji na zróżnicowaną liczbę ankiet od stypendystów z poszczególnych

miast i fakt, że wywiady indywidualne odbyły się ze stypendystami tylko w wybranych miastach,

wyniki ewaluacji nie pozwalają na rzetelną analizę ocen współpracy z każdym z koordynatorów. 

W uzasadnieniu wysokich ocen współpracy z koordynatorami zwracano uwagę przede wszystkim na

sposób podejścia do stypendystów i formę udzielanego wsparcia:

Pan Łukasz to jest taki nasz tata, sama miłość i dobro!

Mój koordynator pan Maciej jest bardzo otwartą osobą, mogę zwrócić się do niego z każdym
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problemem i wiem, że na pewno mnie wysłucha. Świetnie rozumie stypendystów. 

Pani Agnieszka  jest świetną, miłą i otwartą osobą, za każdym razem gdy mam problem, wiem, że

mogę się z nią skontaktować. Między nami nie ma standardowego dystansu dorosły-dziecko.

Oczywiście mamy dystans, ale wygląda to w inny sposób. Pani uwielbia współpracować z młodzieżą

i to jest kluczowe

Pan Robert  rozmawia z nami dużo na comiesięcznych spotkaniach i zawsze jest gotowy do pomocy.

Jest wesoły i pełny radości do życia, którą nas zaraża.

Pani Ela jest najlepsza na świecie i wszystko dla nas zrobi. 

 Bardzo dobrze dogaduję się z moim koordynatorem (panem Andrzejem), wiem, że zawsze mogę

liczyć na to, że mi pomoże, wstawi się za mną, rozwiąże trudną sprawę, której nie jestem w stanie

rozwiązać sama.

Mamy bardzo dobry kontakt z koordynatorem (panią Kaliną), wszystkie ważne sprawy bez

problemu możemy załatwić, dodatkowo traktujemy Koordynatora jako rówieśnika, a nie jako osobę

która sprawuje nad nami tak jakby ,,władzę".

Mój koordynator (pani Iwona)  jest wspaniałym człowiekiem. Mamy bardzo dobry kontakt. Wiem

że jak mam problemy to zawsze mogę na Nią liczyć, poradzić się, zwrócić się z prośbą o pomoc.

Analiza wyników badania ankietowego uzupełniona analizą wywiadów pokazała, że dla stypendystów

ważne jest, żeby można było na koordynatorów liczyć, ufać im i zwracać się do nich z różnymi

problemami. 

W uzasadnieniu niższych ocen wskazywano przede wszystkim na słabszy kontakt z niektórymi

koordynatorami (długi czas oczekiwania na odpowiedź na zadane pytania organizacyjne),

niewystarczające zainteresowanie sprawami stypendystów i niewystarczającą wiedzę koordynatorów

na temat spraw dotyczących stypendiów.  Niektórzy stypendyści zwrócili także uwagę, że wsparcie w

pierwszych tygodniach szkoły i życia w bursie było w ich ocenie niewystarczające. Widać to dobrze w

poniższych cytatach:

Współpraca z koordynatorem idzie dobrze, jest tylko trochę nieogarnięty
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Pani koordynatorka jest bardzo miła i pomocna, aczkolwiek czasem zapomina nas o czymś

poinformować albo robi to za późno.

Ponieważ spotykamy się i komunikujemy z Koordynatorem  jedynie raz w miesiącu gdy zbliża się

czas comiesięcznego spotkania. Bardzo można odczuć, że nie ma kontaktu z Koordynatorem.

 Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że są aż cztery miasta, z których stypendyści nie wyrazili ani jednej

krytycznej oceny dotyczącej współpracy (Lublin, Krosno, Poznań, Łódź). 

Pogłębiona analiza danych uzyskanych w czasie wywiadów pokazała, że stypendyści mają różne

oczekiwania dotyczące współpracy z koordynatorami. Są osoby, które potrzebują większego wsparcia i

rozmowy, a współpraca z koordynatorem ma charakter procesu. Są jednak i tacy stypendyści, którzy

współpracę widzą tylko w wymiarze organizacyjnym i oczekują szybkiej odpowiedzi na konkretne

pytania dotyczące stypendium, wsparcia organizacyjnego w kontakcie z Fundacją i niezbędnych

rozliczeniach, nie potrzebują jednak wsparcia w rozwiązywaniu problemów o charakterze społecznym

czy psychologicznym. Warto zaznaczyć, że wyniki prowadzonej ewaluacji pokazały, iż koordynatorzy

mają bardzo różny styl współpracy ze stypendystami, a styl ten wpływa na to, na ile stypendyści czują

związek z Fundacją i społecznością EFC. 

3. Ocena zakwaterowania w bursie/internacie
Stypendyści zostali poproszeni o ocenę zakwaterowania w bursie/internacie, a także o wskazanie

plusów i minusów takiego rozwiązania. Zdecydowana większość uznała, że zakwaterowanie w bursie

to jest dobry pomysł. Takiego zdania było aż 83% wszystkich badanych. Szczegółowy rozkład

odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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NIE; 16.97%

TAK; 83.03%

Czy zakwaterowanie w bursie/internacie to dobry pomysł?

Wykres 11 Odpowiedź na pytanie, czy zakwaterowanie w internacie to dobry pomysł (N-152)

Wśród plusów takiego rozwiązania wskazano przede wszystkim wygodę- nie trzeba tracić czasu na

dojazdy do szkoły, martwić się posiłkami, a szkoła jest blisko. Bardzo dużym plusem mieszkania w

bursie/internacie jest też możliwość poznania dużej grupy ludzi, w tym większa integracja z innymi

stypendystami EFC. W czasie wywiadów stypendyści wielokrotnie powtarzali, że mieszkanie

w bursie/internacie sprawia, że mogą poprosić o pomoc w nauce innego stypendystę, co ułatwia im

bardzo naukę (ktoś jest dobry z matematyki, ktoś z chemii, ktoś z angielskiego- stypendyści w bursach

wzajemnie się wspierają). Wsparcie, którego udzielają sobie stypendyści w bursie nie ogranicza się do

nauki- wspólnie przeżywają kryzysy w pierwszej klasie i pomagają sobie nawzajem w podjęciu decyzji,

żeby nie wrócić do domu,  starsze roczniki pomagają młodszym odnaleźć się w mieście czy w szkole.

Gdyby nie zamieszkanie w bursie, to takie wsparcie byłoby bardzo ograniczone.  Ponadto wielokrotnie

zauważano, że mieszkanie w bursie uczy samodzielności i przygotowuje do dorosłości (a nawet

w pewnym sensie ją przyspiesza). Widać to dobrze w poniższych cytatach z wywiadów i ankiet:

Na pewno uczy to współpracy, ja stałam się bardziej otwarta na nowe znajomości, przygotowuje na

rozłąkę z rodziną w czasie studiów, i dodatkowo jest bardzo wygodne, gdyż ja do najbliższej szkoły

EFC mam 1h jazdy, a do tej której chodzę około 4 godzin z domu rodzinnego.

Ponieważ jest to ogromnym ułatwieniem dla nas. Jesteśmy na miejscu, jeśli tylko jest potrzeba

możemy iść do szkoły. Dojazdy byłyby straszne męczące, ale też utrudnione. A dodatkowo

mieszkając z innymi stypendystami, integrujemy się i to jest wspaniałe.

Gdyby nie moja współlokatorka w bursie, to ja bym w pierwszej klasie zrezygnowała, bo było

ciężko. Obie miałyśmy kryzys, chciałyśmy wracać, razem płakałyśmy, ale razem też przeszłyśmy
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przez ten kryzys. 

Gdyby nie bursa, nie miałabym tak dobrych relacji z innymi stypendystami i nie czułabym się z nimi

wręcz jak w rodzinie. Mieszkanie w bursie jest też bardzo przydatne, bo często jest tak, że mieszkają

w niej osoby z twojej szkoły, do których możesz pójść, jeśli chcesz o coś zapytać lub jeśli

potrzebujesz pomocy.

Wśród minusów mieszkania w bursie wskazywano przede wszystkim:

 Trudne warunki do nauki
 Słabe warunki socjalno-bytowe
 Niską jakość posiłków
 Zbyt kontrolujących wychowawców
 Zbyt dużą liczbę osób w pokojach

Szczególnie zwracano uwagę na fakt, że w bursie trudno się uczyć i brakuje miejsca do nauki:

U mnie w pokoju jest jedno biurko, a ja mieszkam z maturzystkami i wiadomo, że one mają

pierwszeństwo w korzystaniu tego biurka i ja jestem na końcu.

Stypendyści zwracali także uwagę, że w niektórych bursach posiłki są bardzo niskiej jakości, czasami

wręcz niezjadliwe, a warunki bytowe są słabe, np. popsute prysznice, brudne sanitariaty. W

pojedynczych wypowiedziach dziewczynek pojawiały się także obawy o bezpieczeństwo- w bursach

mieszkają czasami osoby z różnych szkół, nie tylko licealiści ale także np. starsi uczniowie szkół

zawodowych. Zdarzają się także nadmiernie kontrolujący wychowawcy, a harmonogram życia w

bursie nie zawsze odpowiada harmonogramowi życia szkolnego. Problem dobrze obrazuje poniższy

cytat:

W bursie niestety problemem jest to, że warunki do nauki i życia są gorsze niż byłyby np. na stancji.

Mieszkanie w kilkuosobowym pokoju bywa uciążliwe ze względu na hałas w związku z

przebywaniem tam innych osób, które w danym momencie mogą zajmować się innymi rzeczami niż

właśnie nauka. Chodzimy spać i wstajemy o różnych godzinach. Osoba, która mogłaby spać dłużej,

niestety jest budzona przez ucznia mającego lekcje na wcześniejsze godziny. W bursie (mojej)

można przebywać tylko do godziny 9. To także problem, ponieważ w miejscu, gdzie nie ma takich

wymogów, mogłoby się do tej godziny spać, ponieważ czasem lekcja zaczyna się dopiero o 9:45.

Pogłębiona analiza danych z wywiadów pokazała także, że są osoby dla których życie w bursie jest

szczególnym wyzwaniem- chodzi przede wszystkim o osoby mało samodzielne i bardzo zżyte z

rodziną, ale także o osoby „bardzo społeczne”. Widać to w poniższym cytacie:
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Jedna koleżanka po prostu nie mogła mieszkać w bursie, bo ona jest bardzo społeczna i się w ogóle

nie mogła skupić na nauce, bo to trochę jakby cały czas była impreza i ją to po prostu przerastało.

Warto także podkreślić, że stypendyści zauważają że mieszkanie w bursie jest szczególnie uciążliwe      

w klasie maturalnej, gdy potrzeba skupienia na nauce jest szczególnie duża. 

4. Ocena listy szkół dostępnych w ramach Programu Marzenie o Nauce 
 Badani stypendyści zostali poproszeni o określenie, czy gdyby była możliwość wyboru innej szkoły,

spoza listy szkół objętych Programem Marzenie o Nauce, to zdecydowaliby się na taką możliwość.

Zdecydowana większość, bo aż 74% stwierdziło, że wciąż wybrałoby szkołę, w której obecnie się uczy.

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:

73.94%

26.06%

Czy gdyby była taka możliwość, to wybrałbyś/wybrała inną szkołę?

NIE TAK

Wykres 12 Czy gdyby była taka możliwość wybrałbyś/wybrałabyś inną szkołę? (N-152)

Stypendyści zostali też poproszeni o wskazanie szkół, o które warto rozszerzyć Program. Z racji na

otwarty charakter pytania uzyskana lista jest bardzo szeroka. Niektóre ze wskazanych szkół nie

znajdują się w miastach, w których aktualnie uczą się stypendyści (Ełk, Zamość, Gorzów Wielkopolski).

Większość jednak to szkoły w miastach, w których już w tej chwili są licea objęte Programem. Poniżej

przedstawiono listę szkół, które wskazano więcej niż jeden raz:

Szkoły, które zdaniem stypendystów powinny znaleźć się na liście

szkół Programu Marzenie o Nauce :
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 GDAŃSK:

III Liceum Ogólnokształcące (Topolówka)

 RZESZÓW:

II Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 OLSZTYN:

IV Liceum Ogólnokształcące

 ZAMOŚĆ:

I Liceum Społeczne im. Unii Europejskiej w Zamościu

 WARSZAWA:

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

 WROCŁAW

VII Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego

W czasie indywidualnych wywiadów pogłębionych stypendyści w odpowiedzi na prośbę o

uzasadnienie potrzeby rozszerzenia listy szkół odpowiadali, że aktualny wybór szkół nie uwzględnia

wszystkich profili (np. w niektórych miastach nie ma szkół o profilu bardziej humanistycznym lub

językowym). 

Stypendyści zostali też poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy gdyby była taka możliwość to

zdecydowaliby się na naukę w technikum. Ponad połowa stypendystów stwierdziła, że nie widzi takiej

możliwości (62%). Zdecydowanych do skorzystania z takiej możliwości jest 7% badanych

stypendystów. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:
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Wykres 13 Czy gdyby była taka możliwość wybrałbyś technikum zamiast liceum. (N-152)

Uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie o możliwość nauki w technikum jest analiza wyników

odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca nauki, w przypadku nieotrzymania stypendium. I tak

zdecydowana większość badanych stypendystów, bo aż 79% wybrałaby liceum bliżej miejsca

zamieszkania, a tylko 5% wybrałaby technikum. Pojedyncze osoby dokonałyby jeszcze innego wyboru.

Analiza danych uzyskanych w czasie wywiadów pozwala stwierdzić, że wśród stypendystów są osoby,

które z racji na sytuację rodzinną zdecydowałyby się na naukę w szkole zawodowej, by móc szybciej

iść do pracy.

Są także osoby, które niezależnie od stypendium i tak uczyłyby się w szkole do której aktualnie

uczęszczają. Warto podkreślić, że także tym osobom stypendium jest potrzebne, umożliwia bowiem

naukę bez konieczności dorabiania czy odbierania szansy rodzeństwu. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o miejsca nauki w przypadku nieotrzymania stypendium

pokazuje wykres poniżej:
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Gdzie byś się uczył/uczyła, gdyby nie Program "Marzenie o Nauce"

Wykres 14 Gdzie byś się uczył/uczyła gdyby nie Program „Marzenie o Nauce” (N-152)

5. Dalsze plany edukacyjne Stypendystów i Stypendystek Programu Marzenie o 

Nauce
Zdecydowana większość badanych stypendystów planuje studia. W sumie tylko 5% nie jest pewne,

czy będzie kontynuować edukację na uczelni wyższej. Z 95% przyszłych studentów aż 76% planuje

studia w Polsce, a 18% myśli o edukacji zagranicą. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o

dalsze plany edukacyjne pokazuje wykres poniżej:
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Dalsze plany edukacyjne

Wykres 15 Dalsze plany edukacyjne stypendystów (N-152)
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Stypendyści planują naukę na wszystkich najlepszych uczelniach w kraju (m.in. Uniwersytet

Jagieloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna

Handlowa), ale także zagranicą (m.in. Oxford University, Newcastle University, Lancaster University).

Część osób nie wie jeszcze, jaki kierunek i uczelnie wybierze, ale fakt kontynuacji nauki jest

bezdyskusyjny. 

Wśród nielicznej grupy, która nie jest pewna czy pójdzie na studia są osoby, które swoją przyszłość

uzależniają od tego, czy będzie je stać aby pójść na studia. Widać to dobrze w poniższym cytacie:

Bardzo bym chciała iść na studia, ale aktualnie nie jestem w stanie stwierdzić jak potoczy się

sytuacja w mojej rodzinie. Po liceum nie będę miała zbytnio pieniędzy, wsparcie rodziców będę

miała raczej małe. Pewnie najpierw będę musiała iść do pracy by zarobić na studia. Po prostu będę

miała trudny start zupełnie od zera.

Stypendyści zostali poproszeni o określenie, czy uczestnictwo w Programie Marzenie o Nauce miało

wpływ na ich plany edukacyjne. Zdecydowana większość, bo aż 82% stwierdziło że stypendium miało

taki wpływ. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:

17.79%

82.21%

Wpływ Programu "Marzenie o Nauce" na dalsze plany edukacyjne

NIE TAK

Wykres 16 Wpływ Programu Marzenie o Nauce na dalsze plany edukacyjne stypendystów (N-152)

W uzasadnieniu zwracano uwagę przede wszystkim na  możliwość nauki w dobrym liceum, co będzie

miało przełożenie na wyniki matury i poszerzy możliwości związane z wyborem studiów. Dodatkowo

zwracano uwagę na fakt, że dzięki uczestnictwu w Programie Marzenie o Nauce stypendyści poznali

ludzi, którzy wpłynęli na ich zainteresowania (nauczyciele w szkole, znajomi ze szkoły, inni
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stypendyści, koordynatorzy i inne osoby poznane dzięki EFC). Bardzo ważnym czynnikiem, który

sprawia że stypendium ma tak duże znaczenie dla dalszych planów edukacyjnych stypendystów jest

fakt, że to właśnie dzięki temu wsparciu stypendyści mają poczucie, że ktoś w nich uwierzył. Jak

stypendium wpływa na dalsze losy stypendystów pokazują poniższe cytaty:

Fundacja pokazała mi, że pochodzenie z małej miejscowości nie przekreśla moich szans na

osiągnięcie czegoś wielkiego, co więcej poszerzyła moje horyzonty i nie boję się zaryzykować,

wyjechać.

Gdyby nie uczestnictwo w programie Marzenie o Nauce, szanse na zrealizowanie moich marzeń

byłyby nikłe, więc musiałabym rozważać dużo mniej ambitne opcje.

Program przede wszystkim daje szansę, szanse tym wybranym, która jest ogromnym zaszczytem.

Pojawiły się także wypowiedzi świadczące o tym, że dzięki stypendium z EFC  rodziny stypendystów

mają możliwość zaoszczędzenia na studia, które w innym wypadku w ogóle nie byłyby realne:

Stypendium pozwala zaoszczędzić pieniądze, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości, na

przykład na moje studia.

Wśród osób, które stwierdziły że stypendium nie ma wpływu na ich dalsze plany edukacyjne dominuje

przekonanie, że już w gimnazjum mieli sprecyzowane plany, a Program Marzenie o Nauce jedynie

ułatwia ich osiągnięcie. 

Widać to dobrze w poniższych cytatach:

Plany edukacyjne mam sprecyzowane od dawna. Uczestnictwo w program MoN jedynie wspiera

ich realizacje, ale ich nie zmienia.

I tak bym poszła tą drogą edukacji, niezależnie od tego, czy dostałabym stypendium. To pomogło,

ale nie zaważyło nad moją przyszłością

6. Plany dotyczące powrotu do rodzinnej miejscowości 
Ponad połowa stypendystów jest przekonana lub raczej przekonana, że w przyszłości nie powróci do

rodzinnej miejscowości. Jedna czwarta badanej grupy na razie nie jest w stanie odpowiedzieć na to

pytanie, a 18% raczej lub na pewno powróci w rodzinne strony. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to

pytanie pokazuje wykres poniżej:
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zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak 

24%

32%

25%

13%

6%

CZY W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ PLANUJESZ POWRÓT DO RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI?

Wykres 17 Czy w dłuższej perspektywie czasowej planujesz powrót do rodzinnej miejscowości? (perspektywa stypendystów) 
(N-152)

Osoby, które nie planują powrotu do rodzinnej miejscowości w uzasadnieniu zwracają uwagę przede

wszystkim na brak perspektyw i trudności w znalezieniu dobrej i stabilnej pracy. Pojawiły się nawet

opinie, że powrót w rodzinne strony były zmarnowaniem danej szansy.  Przede wszystkim jednak

zwracano uwagę, że na wsiach i w małych miastach wciąż jest duże bezrobocie, ubóstwo i nie ma

szans na rozwój zawodowy.

Widać to dobrze w poniższych cytatach:

Żeby być bezrobotną? Dziękuję, nie będę sobie tego robić. W mojej rodzinnej miejscowości jest

zresztą inna mentalność, wolałabym, żeby rodzice również się przenieśli, zamiast dojeżdżać do

pracy 50 km w jedną stronę po tych dziurach tudzież nieodśnieżonych ulicach zimą. Ja bez

samochodu to mogę tam weekendy spędzać i tyle.

Uważam, że poza rodzinnym domem nic mnie tam nie trzyma.

Jest to miejsce nie dające żadnych perspektyw i czuję się tam bardzo ograniczona, ludzie natomiast

nie rozumieją mnie i mojego stylu bycia dlatego trudno było mi tam znaleźć przyjaciół (co innego w

mieście, w którym aktualnie się uczę).

Wiele osób deklarowało jednak, że bardzo lubi wracać do domu na weekendy i chętnie powróciłoby w

rodzinne strony na emeryturze. 
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Pojawiły się także głosy, zwłaszcza w czasie indywidualnych rozmów ze stypendystami, że są osoby

które planują podjąć działania na rzecz swojej rodzinnej miejscowości. Czasami ma to charakter

związany bardziej ze sferą marzeń, co widać w wypowiedzi jednej ze stypendystek:

Ja mam takie marzenie, że jak już skończę studia zagranicą i zostanę architektem, to wybuduję w

mojej miejscowości hotel, bo to są tereny turystyczne i wtedy ludzie będą mieli pracę. 

Wśród osób, które planują powrót w rodzinne strony dominują dwie główne motywacje:

 Bliskie związki z rodziną
 Chęć mieszkania w małej miejscowości/blisko natury/niechęć do mieszkania w dużym mieście
 Poczucie więzi z miejscowością i chęć poprawy jej sytuacji

Widać to dobrze w poniższych cytatach:

Czuję więź z moją miejscowością. Zależy mi, żeby żyło się tu ludziom lepiej. Planuję zdobyć

doświadczenie i swoim zaangażowaniem oraz zdobytymi umiejętnościami poprawić sytuację

mieszkańców. Może jako nauczyciel, może jako samorządowiec lub jako działacz społeczny.

Czuję silną więź z rodzinnym domem i gdyby duże zarobki programisty nie wiązały się z

mieszkaniem w mieście, zdecydowanie zamieszkałbym w rodzinnym domu. Uważam, że miasto źle

wpływa na zdrowie i samopoczucie duchowe człowieka. Tylko wieś jest naszym naturalnym

środowiskiem, w którym możemy poczuć się naprawdę szczęśliwi.

Część osób uważa, że ta decyzja zależy od różnych czynników i na tym etapie trudno się wypowiedzieć

na ten temat. Zależy to od możliwości znalezienia pracy, aktualnej sytuacji rodzinnej i dalszych planów

życiowych. Pokazuje to dobrze poniższy cytat:

Jeszcze niedawno mówiłam sobie, że skoro wszyscy bardziej wykształceni ludzie wyjeżdżają z

miasta za pracą i coraz szybciej się ono wyludnia, to ja będę inna i coś w tym mieście zmienię na

lepsze. Teraz, porównując do niego moje obecne miejsce zamieszkania zastanawiam się, czy nie

przysięgłam sobie rzeczy kompletnie niemożliwej; bo jak niby sama mam sprawić, by opłacało się

tam żyć?  Ostateczną decyzję podejmę po zdaniu matury i zorientowaniu się, czy w rodzinnym

mieście jest dla mnie jakaś praca. Jeśli tak - bardzo chętnie powrócę. Co z tego, że nie ma tam kina,

że w każdym sklepie jest to samo i że wycieczki rowerowe po jego uliczkach kończą się po

kwadransie - to moje miasto i mam prawo tam wrócić. Jeśli nie znajdę tam pracy, to obecne miasto

bądź jakiekolwiek inne staną się moim domem.
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7. Zyski i straty związane z uczestnictwem w Programie Marzenie o Nauce
Jednym z obszarów ewaluacji stypendystów było zidentyfikowanie, co w ich opinii zyskali, a co stracili

w wyniku uczestnictwa w Programie Marzenie o Nauce. Analiza odpowiedzi na pytania ankietowe

połączona z danymi z wywiadów pozwala na wskazanie następujących korzyści z uczestnictwa:

 Możliwość nauki w dobrym liceum
 Odciążenie finansowe rodziców i związana z tym ulga
 Większą samodzielność
 Większe poczucie własnej wartości
 Większą odwagę 
 Możliwość poznania ludzi w całej Polsce, zawiązania przyjaźni
 Możliwość rozwoju zainteresowań
 Umiejętność jazdy na nartach i windsurfingu
 Wyższy poziom języka angielskiego

Stypendyści zostali także poproszeni o odpowiedź na pytanie, jak wyglądałoby ich życie gdyby nie

wzięli udziału  w Programie Marzenie o Nauce. W opinii zdecydowanej większości wyglądałoby ono

zupełnie inaczej niż aktualnie. W wypowiedziach dominowało przekonanie o tym, że w tej

alternatywnej wersji życia nie byłoby tak dużej szansy na zdanie matury na wysokim poziomie,

nauczenie się języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynne posługiwanie się nim, a także

poznanie nowych pasji i życiowych możliwości. 

Badani stypendyści podkreślali, że gdyby nie EFC zapewne uczyliby się w szkole bliżej domu. Plusem

takiej sytuacji byłoby dla wielu osób (aczkolwiek nie dla wszystkich) możliwość spędzania czasu ze

znajomymi z gimnazjum i mieszkanie w domu z rodzicami. 

W szczególności zwracano uwagę na mniejsze szanse na dobre przygotowanie się do matury, słabszą

znajomość języka, mniejszą samodzielność i inne, bardziej ograniczone spojrzenie w przyszłość a także

mniej przyjaciół (lub inni przyjaciele). 

To, jak stypendyści wyobrażają swoje życie bez stypendium EFC pokazują dobrze poniższe cytaty: 

Byłoby beznadziejne. Nie ma co opisywać. Poszedłbym do byle liceum. Dalej byłbym tak 

ograniczonym człowiekiem (mimo że uważałem się za rozsądnego człowieka). Nie rozwijałbym 

swoich pasji. No byłoby nieciekawie delikatnie mówiąc.

Gdyby nie stypendium, pewnie uczyłabym się w jednym z liceów, gdzie uczyliby się moi "starzy" 

znajomi, mam tu na myśli rodzinne miejsce. Nie zdawałabym sobie sprawy jak bardzo rożni się 

mentalność społeczności miejskiej (…). Nie spotkałabym na swojej drodze mojej obecnej polonistki, 

która pokazała mi sposób, w jak bardzo ciekawym świetle można oglądać otaczające nas zjawiska. 

Nie mogłabym pozwolić sobie na tak wspaniale wakacje, jakie daje nam EFC. A tak się składa, że 
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dzięki nim dostrzegłam to, że człowiek tak niewiele potrzebują do szczęścia. Byłabym uboższa o te 

wszystkie doświadczenia, a przez to pewnie byłabym tez innym człowiekiem, bo fundacja pojawiła 

się w momencie, kiedy człowiek nastoletni dopiero zaczyna kształtować swoja osobę. Nie 

doceniłabym tego, jak ważna jest dla mnie rodzina, z która teraz staram się spędzać jak najwięcej 

czasu, bo niestety mam tą świadomość, ze jutro muszę się spakować i wyjechać. Nie odkryłabym 

mojego ogromnego przywiązania do natury, przyrody, a więc do miejsca, w którym się 

wychowywałam. Jak się okazało, nie mogłam się urodzić w lepszym miejscu. Ale przez bycie 

stypendystką niestety też uświadomiłam sobie, ze tak naprawdę okres gimnazjum był ostatnim 

czasem, kiedy mogłam mieszkać w domu, obok rodziców i rodzeństwa, bo od liceum po studia i 

życie przyszłe, zawodowe, do domu będę przyjeżdżać by go odwiedzić, ale już nie mieszkać. Bez EFC

nie miałabym pojęcia, ze na świecie istnieją tak wspaniali ludzie, jak moje współlokatorki.

Musiałbym się też troszczyć o kwestie materialne.

Chodziłabym do szkoły z ludźmi, których znałam od dawna i nie poznałabym nowych. Nigdy nie 

spotkałabym mojego obecnego chłopaka, oraz współlokatorki, która jest dla mnie jak siostra. Nigdy

nie poszłabym na warsztaty, które sprawiły że całkiem zmieniłam swoje plany na przyszłość, po 

które zamierzam ambitnie sięgać. Nie nauczyłabym się angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Za to na pewno spędzałabym więcej czasu z mamą, której często mi brakuje i mogłabym poświęcać

się bardziej przyjaciołom (teraz muszę dzielić się między 2 grupy).

Pojawiły się także nieliczne głosy wskazujące na to, że są osoby które nie odnalazły się w pełni na 

stypendium i swoje życie bez niego opisują w pozytywnych kategoriach. Widać to dobrze w poniższym

cytacie:

Chodziłbym do szkoły z moimi dawnymi przyjaciółmi (teraz nie mam przyjaciół), nie straciłbym 

kontaktu z bratem, zapewne więcej bym spał (w internacie trudno się wysypiać), dalej grałbym w 

drużynie piłkarskiej.

8. Społeczność EFC w ocenie stypendystów i stypendystek
Ostatnim już obszarem badania ewaluacyjnego stypendystów była odpowiedź na pytanie, czy i w

jakim zakresie czują się oni częścią społeczności EFC (a także, czy w ogóle istnieje coś takiego jak ta

społeczność). Wątek ten poruszony został w badaniu ankietowym, a także pogłębiony został w czasie

wywiadów. 
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Stypendyści zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy czują więź z innymi stypendystami

Programu. Aż 79% uznało, że czuje taką więź. Tylko 8% stwierdziło, że nie czuje lub raczej nie czuje

takiej więzi. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:

zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie- trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak

1%

7%

14%

28%

51%

CZUJĘ WIĘŹ Z INNYMI STYPENDYSTAMI/STYPENDYSTKAMI PROGRAMU "MARZENIE O NAUCE"

Wykres 18 Odpowiedź na pytanie, na ile czują więź z innymi stypendystami/stypendystkami Programu Marzenie o Nauce (N-
152)

Zdecydowanie mniejszą więź stypendyści czują z absolwentami Programu. Aż 44% raczej nie czuje lub

zdecydowanie nie czuje takiej więzi. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres

poniżej:
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zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie- trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak

21%

23%

27%

16%

13%

CZUJĘ WIĘŹ Z  ABSOLWENTAMI/ABSOLWENTKAMI PROGRAMU MARZENIE O NAUCE

Wykres 19 Odpowiedź na pytanie, na ile stypendyści czują wieź z  absolwentami/absolwentkami Programu Marzenie o 
Nauce (N-152)

Stypendyści, którzy wzięli udział w wywiadach, zapytani czy istnieje coś takiego jak społeczność EFC

zgodnie odpowiadali, że tak. Czynnikami, które kształtują tą społeczność są w ich opinii:

 Mieszkanie w bursie z innymi stypendystami

 Dwudniówki

 Wakacje i ferie

 Współpraca z koordynatorami (którzy wchodzą w skład tej społeczności)

 To, czy ma się przyjaciół wśród stypendystów i czy utrzymuje się kontakty ze stypendystami w

innych miastach

 Media społecznościowe, zwłaszcza grupy na facebooku

 Fakt, że istnieje Stowarzyszenie Alumni EFC do którego będzie można się zapisać po

zakończeniu stypendium 

Widać to dobrze w następujących cytatach z wywiadów:

Oczywiście, że istnieje coś takiego jak społeczność EFC! To, że jest grupa ludzi podobnych do mnie w

różnych miastach, że EFC nas wybrało. 

W EFC poznałam najwspanialszych ludzi w moim życiu i myślę, że są to przyjaźnie na całe życie. 
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Dopiero w EFC poznałam ludzi podobnych do mnie przy których nie muszę się wstydzić tego, kim 

jestem. 

Badani stypendyści przyznają jednak, że nie wszyscy  uczestnicy Programu czują się częścią

społeczności. Są osoby, które nie utożsamiają się z EFC, nie „trzymają się” z innymi stypendystami, a

na spotkania z koordynatorami przychodzą tylko wtedy, kiedy muszą. Zdaniem uczestników

wywiadów ma to związek z tym, że nie wszyscy odnaleźli się w grupie stypendystów. Czasami jest to

kwestia osobowości, co dobrze obrazuje  cytat z wywiadu z jednym ze stypendystów:

Jest też taka grupa stypendystów, nerdy, oni nie chcą się integrować, im to może nie jest potrzebne.

Oni są bardzo skupieni na nauce. No wie pani, tacy geniusze. 

Czasami jest to kwestia innych czynników, takich jak np. konflikty ze stypendystami ze swojego

rocznika.

Badanie ewaluacyjne pozwala też przyjrzeć się dokładnie temu, co dla uczestników Programu

Marzenie o Nauce znaczy bycie stypendystką/stypendystką. 

Najczęściej pojawiające się określenia przedstawia grafika poniżej:
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Ponadto uczestnicy zwracali uwagę na fakt, że bycie stypendystą EFC oznacza bycie kimś wybranym i 

wyjątkowym.

VI. Program Marzenie o Nauce w ocenie Rodziców i Opiekunów

Badaniem ewaluacyjnym zostali objęci także rodzice i opiekunowie zarówno stypendystów, jak

i absolwentów. Wysyłka ankiet online objęła wszystkie osoby w bazach udostępnionych przez

Fundację. Z racji na zagrożenie niskiej stopy zwrotu (duże wykluczenie cyfrowe w tej grupie,

nieaktualne adresy e-mail do rodziców i opiekunów pierwszych roczników) badanie było prowadzone

kilkutorowo. Poza możliwością wypełnienia ankiety online istniała także możliwość wypełnienia

ankiety w wordzie/wersji papierowej i przekazania koordynatorowi lub wysłania skanem na wskazany

adres. Dodatkowo przeprowadzono 10 wywiadów telefonicznych z rodzicami/opiekunami w tych

województwach, gdzie stopa zwrotu ankiet była najniższa.

W sumie zebrano 107  ankiet, w tym  68  od rodziców stypendystów i  39 od rodziców absolwentów.

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.

1. Ocena funkcjonowania Programu Marzenie o Nauce
Rodzice i opiekunowie zostali poproszeni o ocenę swojego zadowolenia z uczestnictwa dziecka w

Programie Marzenie o Nauce. Zdecydowana większość respondentów swoje zadowolenie określiła

jako bardzo wysokie i wysokie. Aż 90% określiło je jako bardzo wysokie, a kolejne 10% jako wysokie.

Głosy wyrażające niezadowolenie nie pojawiły się. Szczegółowy rozkład na to pytanie pokazuje wykres

poniżej:
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90%

10%

0% 0% 0%

Ogólna ocena zadowolenia  z uczestnictwa dziecka w Programie Marzenie o Nauce

Wykres 20 Ogólna ocena zadowolenia z uczestnictwa dziecka w Programie Marzenie o Nauce (N-107)
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W uzasadnieniu zwracano uwagę przede wszystkim na:

Szansę dla dziecka/zwiększenie szans na lepszą przyszłość

Analiza wyników badania ewaluacyjnego pokazała, że najczęściej pojawiającym się uzasadnieniem

wysokiej oceny Programu przez rodziców jest fakt, że dzięki temu zwiększają się szanse edukacyjne

i życiowe dzieci. Zwracano uwagę, że dzięki stypendium dziecko może  (lub mogło) chodzić do jednej

z najlepszych szkół w danym województwie i uczęszczać do szkoły językowej. Dzięki temu wzrastają

szansę na dobrze zdaną maturę i dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Szanse te przejawiają

się także w poszerzeniu horyzontów, możliwości wyjazdów na wakacje czy poznaniu ludzi w całej

Polsce. Dobrze pokazuje to poniższy cytat:

Ponieważ współpraca z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego jest bardzo owocna,

zapewnia mojemu dziecku niezbędne warunki do pobierania nauki w jednym z najlepszych liceów

na terenie województwa. Jest szansą, z której płynie wiele korzyści dla mojego dziecka.

Odciążenie finansowe

Większość badanych rodziców/opiekunów zwracała uwagę, że bez stypendium rozwój dziecka w

takim zakresie nie byłby możliwy z powodu ograniczeń finansowych. Doceniono zarówno

finansowanie mieszkania i wyżywienia, finansowanie kursów językowych jak i zakup podręczników, a

także wyjazdy wakacyjne i zimowe. Widać to dobrze w poniższych cytatach:

Bez pomocy finansowej fundacji nie spełniło by się marzenie syna o nauce w jednym z najlepszych

liceów w Polsce. Jego potencjał i zdolności w dużym stopniu zostałyby ograniczone.

Program odciążył mnie finansowo, a córka ukończyła szkołę z dobrymi wynikami i dostała się na

dobre studia. Dzięki społeczności EFC lepiej się odnajduje w nowym środowisku.

Rozwój pasji/zainteresowań dzieci i zwiększenie ich życiowej perspektywy

Kolejnym powtarzającym się uzasadnieniem wysokiej oceny jest fakt, że dzięki stypendium jego

uczestnicy mieli okazję się rozwinąć zarówno naukowo, jak i społecznie. Rodzice zauważają zmiany u

dzieci polegające na większej samodzielności czy dojrzałości, ale też rozwinięciu różnych pasji

i zainteresowań. Pokazuje to dobrze poniższy cytat:

Moje dziecko stało się bardziej dojrzałe, odpowiedzialne, radosne.
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Możliwość wyjazdu na ferie i wakacje

Ostatnim, ale nie mniej ważnym uzasadnieniem wysokiej oceny Programu jest fakt, że w ramach

stypendium oferowane jest możliwość wyjazdu na ferie i wakacje. Rodzice zwracali uwagę, że nie

byłoby ich stać na takie wyjazdy, a widzą jak ważne i cenne są one dla dzieci. Widać to dobrze

w poniższym cytacie:

Ten program bardzo mi pomógł, ponieważ dziecko może się rozwijać, uczyć w dobrej szkole oraz

wyjeżdżać na wakacje i ferie, a mnie nie było na to stać.

Analiza badania ewaluacyjnego pozwala też na wyodrębnienie mocnych i słabych stron Programu

w opinii rodziców/opiekunów. 

Zbiorcze zestawienie najczęściej pojawiających się punktów przedstawia tabela poniżej:

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 Wsparcie finansowe
 Kompleksowość stypendium
 Szkoły, do których uczęszczają dzieci
 Opieka nad stypendystami 

(koordynatorzy)
 Poczucie wspólnoty
 Przyjaźnie, które dzieci nawiązują
 Realne przełożenie na zwiększenie 

szans

 Rozłąka z dzieckiem
 Wyprowadzka dziecka z domu
 Rejonizacja
 Brak zwrotu kosztów za dojazdy do 

domu
 Warunki w bursie/internacie

Warto wyraźnie zaznaczyć, że zdecydowana większość (90%) badanych rodziców/opiekunów nie

wskazała słabych punktów. 

Rodzice i opiekunowie, którzy wzięli udział w badaniu wskazali też, co ich zdaniem można

poprawić/ulepszyć w funkcjonowaniu  Programu. Zdecydowana większość  nie była w stanie wskazać

takich punktów. W pojedynczych wypowiedziach pojawiały się następujące wskazania:

 Wsparcie stypendystów w rozeznaniu się w mocnych/słabych stronach, możliwych kierunkach

dalszego rozwoju
 Częstszy kontakt koordynatora z rodzicami
 Większa liczba godzin języka obcego

56



Badani rodzice/opiekunowie zostali także poproszeni o ocenę współpracy z Fundacją. Aż 98%

współpracę tą oceniło jako bardzo dobrą lub raczej dobrą, co pokazuje wykres poniżej:

bardzo źle

raczej żle

ani dobrze, ani źle

raczej dobrze

bardzo dobrze

0%

0%

2%

20%

78%

Ocena współpracy z Fundacją

Wykres 21 Ocena współpracy z Fundacją (perspektywa rodziców/opiekunów) (N-107)

Analiza wyników badania ewaluacyjnego pokazała też, że mniej niż co dziesiąte dziecko narzeka

czasami na współpracę z Fundacją. Zdaniem badanych rodziców, ponad 90% nie robi tego nigdy.

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:

Nie, nigdy Tak, sporadycznie Tak, często

92%

8%

0%

Czy Państwa dziecko kiedykolwiek narzekało na współpracę z Fundacją?

Wykres 22 Odpowiedź na pytanie, czy dziecko kiedykolwiek narzekało na współpracę z Fundacją (perspektywa 
rodziców/opiekunów) (N-107) 

Ocena warunków w bursie/internacie

Badani rodzice/opiekunowie ocenili też warunki w bursach i internatach. Zostali poproszeni

o ustosunkowanie się do trzech zdań:
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 Moje dziecko jest w bursie/internacie bezpieczne
 Moje dziecko ma w bursie/internacie dobre warunki bytowe
 Moje dziecko ma w bursie/internacie dobre warunki do nauki

Analiza wyników badania ewaluacyjnego pozwala na stwierdzenie, że większość rodziców uważa że

dzieci są w bursach bezpieczne i raczej mają dobre warunki bytowe, ale niekoniecznie mają dobre

warunki do nauki. Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczący wszystkich trzech stwierdzeń

przedstawia wykres poniżej:

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak 0% 0%

4%

39%

57%

2%
4%

0%

51%

43%

2%
6% 6%

47%

39%

Ocena warunków w bursie

Moje dziecko jest w bursie/internacie bezpieczne

Moje dziecko ma w bursie/internacie dobre warunki bytowe

Moje dziecko ma w bursie dobre warunki do nauki

Wykres 23 Ocena warunków w bursie (perspektywa rodziców/opiekunów) (N-107)

W uzasadnieniu zwracano uwagę, że w bursie dzieci są pod opieką wychowawców, co gwarantuje

bezpieczeństwo. Nie wszędzie jednak są dobre warunki bytowe i czasami występują trudności

w znalezieniu miejsca do nauki. Takie opinie były jednak w mniejszości. Uzasadnienie oceny

zakwaterowania w bursie dobrze pokazują cytaty poniżej:

Bursa spełnia wszystkie wymogi związane z pobytem naszego dziecka. Jest duże zainteresowanie ze

strony wychowawców gdzie i kiedy dziecko przebywa, jak spędza wolny czas.

Moje dziecko jest tam bezpieczne ponieważ wiem, że jest pod opieką pracujących w bursie

wychowawczyń. Warunki bytowe oceniam na raczej dobre ponieważ zdaję sobie sprawę, że przy

takiej ilości osób jaka w niej mieszka ciężko o idealne warunki do nauki oraz jakość wyżywienia.

Warunki są świetne, najtrudniejsza zaś nauka, bo to zupełnie inna sytuacja, naukowa i towarzyska,

aniżeli w domu.
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Rezultaty i wpływ Programu- perspektywa rodziców/opiekunów 
Zdecydowana większość badanych rodziców i opiekunów (aż 84%) stwierdziła, że udział w Programie

zdecydowanie zwiększył szansę edukacyjne dziecka, a w sumie 100% respondentów widzi ten

pozytywny aspekt Programu. Nie pojawiła się ani jedna opinia świadcząca o tym, że Program nie

zwiększa szans stypendystów. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres

poniżej:

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 

0%

0%

0%

16%

84%

Czy udział w Programie zwiększył szanse edukacyjne Państwa dziecka?

Wykres 24 Uczestnictwo w stypendium a zwiększenie szans edukacyjnych (perspektywa rodziców/opiekunów)

W uzasadnieniu odpowiedzi na to pytanie zwracano uwagę przede wszystkim na to, jak bardzo nauka

w dobrym liceum wpływa na dalsze szanse- możliwość wyboru dobrego kierunku studiów zgodnie z

zainteresowaniem. Widać to w poniższym cytacie:

Obecnie syn ma dużo większe możliwości rozwijania swoich umiejętności. Szkoła, do której dzięki

EFC uczęszcza gwarantuje mu to, a ponieważ wiele zajęć jest płatnych nas po prostu na to nie

byłoby stać. EFC zapewnia materiały- podręczniki, pokrywa koszty wewnętrzne  typu rada rodziców

i ubezpieczenie, dodatkowy język, a także co w przypadku syna jest istotne, kurs językowy poza

szkołą na jego poziomie [C1]. Gdyby nie EFC nie moglibyśmy wysłać go aż na dwa obozy letni i

zimowy, które dodatkowo przysposabiają do nauki na nartach i windsurfingu i przede wszystkim

dają możliwość na pewno wspaniałego wypoczynku po wytężonych miesiącach pracy. EFC opłaca

także zamieszkanie w internacie i wyżywienie, co jest dla nas wielkim odciążeniem. Gdyby nie ta

możliwość syn po prostu musiałby zrezygnować z planów kształcenia się w tym LO. Dzięki
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Funduszowi, syn może tez swobodnie przemieszczać się po mieście, gdyż EFC gwarantuje sieciówkę.

EFC po prostu umożliwiło realizację marzenia syna o kształceniu się w wybranej przez niego szkole,

która odpowiada jego aspiracjom i pozwala rozwijać jego talenty, dzięki kadrze, poziomowi

nauczania i wyposażeniu obiektu.

Ponadto zwracano uwagę na fakt, że uczestnictwo w stypendium wpływa na poszerzenie horyzontów,

większą życiową samodzielności i odwagę. Badani rodzice i opiekunowie twierdzili, że dzięki EFC

dzieci poszerzają swoje zainteresowania i plany, a w myśleniu o swojej przyszłości widzą mniej

ograniczeń i są bardziej pewni siebie. Widać to dobrze w poniższym cytacie:

Poza sprawami oczywistymi, takimi jak wysoki poziom nauczania, możliwość korzystania z zajęć

dodatkowych, itp. podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania otwiera szersze perspektywy,

zachęca do poszukiwania swojego miejsca i daje świadomość możliwości wyboru dobrej uczelni

oraz pewność siebie.

VII. Program Marzenie o Nauce w ocenie 

Koordynatorów/Koordynatorek Regionalnych i pozostałych 

pracowników 

W ramach ewaluacji przeprowadzono wywiady indywidualne ze wszystkimi Koordynatorami

Regionalnymi (8 osób). Większość wywiadów (7) przeprowadzono w czasie zjazdu pracowników

Fundacji w Sejnach w dniach 7-8 października. Z jedną osobą przeprowadzono wywiad telefoniczny.

Dodatkowo, w celu uzupełnienia perspektywy badawczej przeprowadzono wywiad z menadżerem ds.

administracyjnych i pracowniczkami działu komunikacji (3 wywiady). Rozmowy te nie były pierwotnie

planowane, zostały jednak przeprowadzone z racji na konieczność uzupełnienia perspektywy

badawczej.

Na początku analizy wyników badania ewaluacyjnego tej grupy warto wyraźnie podkreślić, że celem

badania ewaluacyjnego była ocena funkcjonowania Programu Marzenie o Nauce, a także jego

rezultatu i wpływu, a nie funkcjonowania całej Fundacji. W tym sensie wątki dotyczące

funkcjonowania Fundacji mają znaczenie dla poniższej analizy tylko wtedy, kiedy widoczny jest ich

wpływ na realizację ewaluowanego Programu.  Jednocześnie warto podkreślić, że analiza tej części

badania ewaluacyjnego była szczególnie trudna z racji na obawy pracowników dotyczące faktycznej

anonimowości i wpływu ewaluacji na ich sytuację w pracy.  
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1. Ocena funkcjonowania Programu
Koordynatorzy zgodnie uważają, że Marzenie o Nauce to bardzo dobry i wyjątkowy program

stypendialny. Wśród najmocniejszych punktów Programu wskazywano najczęściej:

 Samych stypendystów

To właśnie stypendyści są zdaniem koordynatorów najmocniejszym punktem programu, jego trzonem

i charakterem. O uczestnikach Programu wypowiadali się z dużą sympatią, często nawet miłością, a w

ich wypowiedziach dużo było wiary w potencjał i możliwości podopiecznych. Bardzo dobrze pokazuje

to poniższy cytat:

Ja jestem przekonany, że wśród obecnych stypendystów są osoby, które zmienią przyszłość tego

kraju.

Koordynatorzy bardzo dobrze znają stypendystów, a często utrzymują z nimi kontakt także po

zakończeniu uczestnictwa w programie. 

Jednocześnie koordynatorzy podkreślali, że stypendyści to są bardzo różni ludzie, każdy jest inny i nie

wszyscy to wybitnie zdolne jednostki. Bardziej adekwatną formą opisu charakteryzującą

stypendystów jest ich zdaniem podkreślenie, że są to „zwykłe dzieciaki”, często trochę bardziej

ambitne od rówieśników i bardziej skupione na realizacji zamierzonych celów. 

 Kompleksowość Programu

Koordynatorzy, a także pozostali pracownicy Fundacji objęci ewaluacją podkreślali, że bardzo mocną

stroną Programu jest jego kompleksowość. Fakt, że wsparcie oferowane stypendystom jest szerokie i

obejmuje wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby faktycznie móc się bez przeszkód skupić na

nauce.

 Sposób rekrutacji

Rekrutacja wielokrotnie w rozmowach wskazywana była jako jeden z najmocniejszych punktów

Programu. Zwracano uwagę na fakt, że bezpośrednia rozmowa z kandydatem na stypendystę,

możliwość zobaczenia jak wygląda jego/jej dom, rozmowa z rodzicem i nauczycielem pozwala

faktycznie zobaczyć, czy wsparcie jest potrzebne i żadna tabelka nie jest w stanie tego zastąpić.

Podkreślano, że często sytuacja opisana i faktyczna różnią się od siebie i dopiero wizyta na miejscu

pozwala na prawdziwa weryfikację sytuacji. Jednocześnie zaznaczano, że często dopiero po

rozmowach wybór staje się naprawdę trudny. Dodatkowo w niektórych województwach kandydatów,
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którzy przechodzą do etapu rozmów jest zbyt dużo i wybór osób rekomendowanych  na stypendystów

jest wyjątkowo trudny.

To jest jak takie sito ten etap formalny. Tylko akurat na moim terenie to sito ma dalej za duże oczka.

Wśród słabszych punktów Programu wskazywano:

 Zmiany w Programie

W opinii większości koordynatorów jako jeden ze słabszych punktów w Programie można uznać

drobne, choć częste zmiany w zakresie udzielanego wsparcia i postępujące cięcia w stypendium:

Czasami jest tak, że ja w czasie rekrutacji mówię tym ludziom że coś ma być, a potem się okazuje że

w tym roku już jednak tego nie ma.  

 Częste zmiany kierownictwa wpływające na sposób zarządzania

Koordynatorzy to najbardziej stała i najdłużej pracująca grupa wśród pracowników Fundacji.

Wskazując słabsze strony Programu wskazywano na fakt, że przez ostatnie lata częste były zmiany

dyrekcji wpływające na sposób zarządzania, kulturę organizacji czy sposób rozumienia Programu.

 Szkoła językowa po zmianie

Wśród słabych punktów programu wymieniono także sposób zorganizowania kursów językowych po

wprowadzonej zmianie (centralnie wybrana firma). Zwracano uwagę na problemy organizacyjne

i opóźnienia w rozpoczęciu kursów. Jednocześnie podkreślano, że nie wszyscy stypendyści realnie

potrzebują dodatkowych godzin nauki języka, a poziom na kursach bywa niższy niż w szkole (są

stypendyści, którzy mają 6 godzin angielskiego tygodniowo w szkole). To, czego w opinii niektórych

koordynatorów potrzebują stypendyści to możliwość uczestnictwa w innych kursach, np.

przygotowujących do matury. Podkreślano, że w szkołach których uczą się stypendyści dodatkowe

zajęcia/kursy/korepetycje to jest norma. 

 Tworzenie ze stypendystów beneficjentów

W pojedynczych wypowiedziach koordynatorów wybrzmiał także fakt, że są stypendyści którzy

w czasie stypendium nic z siebie nie dają, a jedynie oczekują pomocy. Nie bardzo wiadomo, w jaki

sposób można zapobiec temu zjawisku, ale jest ono oceniane negatywnie przez koordynatorów,

którzy je zaobserwowali:

Są tacy stypendyści, którzy przechodzą przez stypendium suchą nogą. Mi się należy i tyle. Nie mam
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poczucia, że to jest postawa którą chcemy kształtować. 

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że słabsze punkty Programu wskazywane były incydentalnie,

dopiero po wyraźnym dopytaniu w czasie wywiadu i nie zmieniają bardzo wysokiej oceny całości

przedsięwzięcia. 

2. Ocena wpływu i rezultatów Programu
Koordynatorzy zostali zapytani, jakie rezultaty uczestnictwa w Programie Marzenie o Nauce widzą

wśród stypendystów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w przypadku zdecydowanej większości

stypendystów rezultaty te widoczne są gołym okiem.

Najczęściej powtarzającym się spostrzeżeniem dotyczącym rezultatów było to, że stypendyści w czasie

nauki w liceum przechodzą przemianę. Na początku stypendium są to często osoby mało pewne

siebie i wycofane (oczywiście są wyjątki). Częste są obawy o to, czy w ogóle wytrzymają presję

związaną                             z nauką w renomowanym liceum i mieszkaniem poza domem w tak młodym

wieku. W czasie trwania stypendium przechodzą jednak przemianę, zaczynają wierzyć w siebie i

odważniej podchodzić do wyzwań życia. 

To są ludzie w trudnym wieku, trochę zagubieni. Najpierw takie szare myszy, ale po roku dwóch, to

są pewne siebie osoby. 

Zwracano także uwagę na fakt, że w efekcie uczestnictwa w Programie stypendyści zaczynają inaczej

postrzegać swoje szanse i możliwości, a zamiast widzieć wszechobecne bariery zaczynają poszukiwać

rozwiązań.

W czasie trwania stypendium rozwijają się także zainteresowania znacznej części stypendystów i

często bardzo ambitne plany dotyczące dalszej edukacji.  Znacznie zwiększają się też perspektywy

związane z tym, co w ogóle można w życiu robić i jak pokierować swoją karierą edukacyjną czy

zawodową. 

Na pewno poszerzają się horyzonty. Ktoś chciał iść na studia do miasta w miarę blisko domu, a

ostatecznie decyduje się na studia na drugim końcu Polski albo zagranicą. 

Wśród pozostałych rezultatów Programu wskazanych przez koordynatorów warto wymienić:

 Większą samodzielność
 Większą otwartość na świat
 Większą przedsiębiorczość i inicjatywność
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VIII. Program Marzenie o Nauce w ocenie nauczycieli i dyrektorów 

szkół
Badaniem ewaluacyjnym (ankieta w wersji online)  objęci zostali dyrektorzy  wszystkich szkół do

których uczęszczają stypendyści Programu Marzenie o Nauce (27 szkół). Zapytani zostali o współpracę

z Fundacją i jej zakres, a także o stypendystów EFC i ich cechy charakterystyczne. Ankiety wypełniło 14

dyrektorów (z częścią ankiety zostały wypełnione telefonicznie). Stopa zwrotu wyniosła 51%. 

 W celu uzupełnienia perspektywy szkoły przeprowadzono także 5 krótkich wywiadów telefonicznych

z nauczycielami stypendystów, których pytano o stypendystów (rezultaty  i wpływ Programu). 

1. Ocena współpracy z Fundacją
Dyrektorzy szkół zostali poproszeni o ocenę współpracy z Fundacją. Wszystkie osoby, które wypełniły

ankietę stwierdziły, że współpraca jest dobra, a jej zakres- optymalny. Widać to dobrze w poniższym

cytacie:

Współpracę oceniam bardzo dobrze. Uważam, że Fundacja robi bardzo dużo dla swoich

podopiecznych, opiekun interesuje się ich życiem szkolnym, pomaga rozwiązywać problemy, jeżeli

takie się pojawiają.

Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, że jeśli jest potrzeba wymiany informacji/bezpośredniego

kontaktu to zawsze jest to możliwe. Bardzo doceniono także zakres stypendium i jego

kompleksowość- zauważono, że stypendia obejmujące tak kompleksowo potrzeby uczniów zdarzają

się bardzo rzadko. 

Zwrócono także uwagę na fakt, że Fundacja nie zapomina o swoich stypendystach po przyznaniu

stypendium, ale interesuje się ich szkolna sytuacją. Analiza danych ewaluacyjnych pokazała także, że

dyrektorzy i nauczyciele znają  i cenią idee Programu.

Opisane powyżej kwestie pokazują dobrze poniższe cytaty:

Uczniowie naszej szkoły objęci są szeroko pomyślaną opieką zabezpieczającą ich potrzeby w

zakresie: refundacji kosztów zamieszkania w bursie, wyżywienia, dojazdów do szkoły, refundacji

kosztów podręczników szkolnych, ubezpieczenia oraz całorocznego wsparcia finansowego.

Przedstawiciel (koordynator) współpracuje z wychowawcami podopiecznych fundacji oraz

pedagogiem szkolnym w kwestii monitorowania wyników nauczania, frekwencji, osiągnięć oraz
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potrzeb uczniów.

Zamieszczamy na stronie szkoły oraz szkolnych gazetkach informacje dotyczące Fundacji,

propagujemy wśród uczniów i wychowawców idee przyświecające  Fundacji. Nasi uczniowie co

roku korzystają z pomocy Fundacji.

Dyrektorzy szkół zwrócili także uwagę na fakt, że jeśli Fundacja chciałaby bardziej wypromować

Program, to można to zrobić poprzez kuratoria. Według badanych przedstawicieli liceów najlepszymi

propagatorami stypendium są jednak sami stypendyści. 

Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że perspektywa dyrektorów szkół i nauczycieli różni się od

perspektyw wszystkich innych interesariuszy Programu- stypendyści są dla nich w pierwszej kolejności

uczniami szkoły, a dopiero w dalszej perspektywie stypendystami Fundacji EFC. Zdarzały się sytuacje,

kiedy dyrektorzy musieli przeprowadzić rozeznanie, którzy z uczniów uczestniczą w Programie

Marzenie o Nauce. Wątek ten jest dobrze pokazany w poniższych cytatach:

18 uczniów naszej szkoły jest stypendystami Programu Marzenie o Nauce. Mają zapewniony koszt:

zamieszkania w internacie, wyżywienia, zakupu podręczników, komunikacji miejskiej, kursów

językowych.

Szkoła skupia około 1000 uczniów, wśród nich są dzieci z małych, oddalonych od szkoły ośrodków,

dla których nauka w naszej szkole stwarza większe możliwości. Niestety część z nich boryka się z

trudnościami finansowymi. Są to pracowite, ambitne dzieci, dla których wszelkie wsparcie jest

niezwykle ważne.

2. Stypendyści/stypendystki EFC w ocenie dyrektorów i nauczycieli
Zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele zostali także zapytani o to, czy stypendyści Programu Marzenie

o Nauce wyróżniają się czymś spośród innych uczniów, w tym także stypendystów innych Programów.

Większość badanych stwierdziła, że widzi takie różnice7. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to

pytanie pokazuje wykres poniżej: 

7� Warto w tym miejscu podkreślić, że trudno jest wyciągać uogólnione wnioski na podstawie tak małej próby 
(N-14)
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35.71%

64.29%

Czy stypendyści EFC różnią się czymś od innych uczniów?

Nie Tak

Wykres 25 Odpowiedź na pytanie, czy stypendyści EFC różnią się czymś od innych uczniów (perspektywa dyrektorów) (N-107)

Wskazywano na następujące różnice:

 Skupienie na nauce/wysoka motywacja do nauki

Najczęściej wskazywaną cechą, która wyróżnia stypendystów EFC spośród innych uczniów był fakt, że

są to z reguły osoby bardzo zmotywowane do nauki. Uczniowie, którzy uczestnicą w Programie

Marzenie o Nauce często biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Podkreślano, że widać że

korzystają z szansy, jaką dało im stypendium. Pokazuje to dobrze poniższy cytat:

Widać, że w tym Programie to Fundacja ma bardzo dobrą rekrutację. Wszyscy stypendyści, którzy

się u nas uczą są naprawdę zmotywowani i oni z tej szansy korzystają.

 Zaangażowanie w życie klasy i szkoły

Zarówno badani dyrektorzy, jak i nauczyciele zwracali uwagę na fakt, że stypendyści EFC często

angażują się w życie klasy i szkoły. Widać to w poniższym cytacie:

W ocenie uczących podopieczni fundacji są w dużej grupie uczniów zdecydowanie

zainteresowanych nauką, swoim rozwojem, poszerzaniem wiedzy i kompetencji, ich wyniki

osiągnięć szkolnych oraz frekwencja są na najwyższym poziomie. Bardzo często są to uczniowie

zaangażowani  w społeczne życie klasy i szkoły.

 Skromność

W pojedynczych wypowiedziach zwrócono także uwagę na fakt, że stypendyści EFC to uczniowie

skromni, nie chwalący się faktem że są stypendystami. Fakt ten zdaniem niektórych z badanych
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dyrektorów szkół szczególnie wyróżnia ich spośród innych stypendystów. Pokazuje to dobrze poniższy

cytat:

Wie Pani, my tu mamy prawie samych stypendystów, olimpijczyków, laureatów konkursów, więc

większość siedzi i się uczy, mają różne ambitne plany. To, co moim zdaniem wyróżnia stypendystów

EFC to to, że oni są skromni- ktoś im dał szansę i oni z tej szansy korzystają. Nie zdarzyło mi się ze

stypendystą EFC to, co się zdarza często z innymi stypendystami- takie poczucie, że coś im się

należy, że są jacyś wyjątkowi i lepsi od innych. Nie zauważyłam takiej roszczeniowej postawy. 

IX. Program Marzenie o Nauce w ocenie pracowników 

burs/internatów
Badaniem ewaluacyjnym zostali objęci także pracownicy burs/internatów. Badanie zostało

przeprowadzone za pomocą ankiety online wspomaganej krótkimi wywiadami telefonicznymi.

W sumie zebrano 17 ankiet. Rozmowy prowadzone były z osobami wskazanymi przez koordynatorów,

z dyrekcją bursy/internatu lub osobą uznaną przez panią w sekretariacie za najbardziej kompetentną

do odpowiedzi na pytania dotyczące stypendystów. 

1. Ogólna ocena Programu Marzenie o Nauce- perspektywa pracowników 

burs/internatów
Pracownicy burs i internatów (dyrektorzy i/lub wychowawcy) zostali poproszeni o ocenę współpracy z

Fundacją. Zdecydowana większość współpracę tą oceniła bardzo dobrze. Ocena niższa niż bardzo

dobra pojawiła się tylko raz. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej:

bardzo źle

raczej żle

ani dobrze, ani źle

raczej dobrze

bardzo dobrze

0%

0%

7%

7%

86%

Pracownicy burs- ogólna ocena zadowolenia ze współpracy z Fundacją EFC

Wykres 26 Ogólna ocena zadowolenia ze współpracy z Fundacją (perspektywa pracowników burs) (N-17)
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W uzasadnieniu wysokiej oceny szczególnie zwracano uwagę na:

 Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Fundacji (Koordynatorem 

Regionalnym)

Pracownicy bursy, zarówno wychowawcy jak i dyrektorzy bardzo doceniają możliwość bezpośredniego

kontaktu z pracownikiem Fundacji (jedyna ocena niższa niż dobra wystawiona jest właśnie z powodu

braku tego kontaktu). Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, że  gdy występuje sytuacja

kryzysowa to rozwiązywana zostaje w układzie rodzice-bursa-koordynator-szkoła. Zdarza się także, że

rodzice nie są zainteresowani sytuacja swoich dzieci w wystarczającym stopniu i wtedy współpraca i

rozwiązywanie sytuacji trudnych spada na koordynatora i wychowawcę w bursie we współpracy ze

szkołą. Pracownicy burs/internatów bardzo doceniają sposób współpracy z Fundacją w takich

przypadkach- szybkość reakcji, partnerskie traktowanie i nastawienie na współpracę i rozwiązanie

sytuacji.

Widać to dobrze w poniższych cytatach:

To jest bardzo dobra współpraca i sprawdziła się nawet w sytuacji bardzo kryzysowej- jest

współpraca bursa- szkoła- fundacja. Pani koordynator zawsze jest na bieżąco jeśli chodzi o

stypendystów. To jest dla mnie wzór zaopiekowania, tymi dziećmi w domu nikt się często tak nie

opiekuje.

Ja jestem wychowawczynią w grupie chłopców i nie zawsze wszystkimi sprawami mogę do nich

dotrzeć, to wtedy wiem że koordynator dotrze i tak się uzupełniamy, 

Pracownicy burs podkreślali, że pracownicy Fundacji interesują się stypendystami i to jest ich zdaniem

to, co wyróżnia Program Marzenie o Nauce spośród innych programów stypendialnych. 

 Brak opóźnień w płatnościach

Ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką ocenę jest także fakt, że Fundacja zawsze na czas

opłaca czesne za zamieszkanie i wyżywienie w bursie/internacie. Fakt ten doceniony był zwłaszcza

przez dyrektorów. 

Mamy na stałe kontakt z panią koordynator, jak tylko są jakieś problemy do rozwiązania to są

rozwiązywane, płatności są na czas, użyczamy też salę na angielski, hiszpański i na co tam

trzeba.
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Pracownicy burs/internatów zostali zapytani także o to, czy widzą potrzebę poszerzenia zakresu

współpracy z Fundacją. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie widzą takiej potrzeby. Podkreślano, że

ważna dla tej współpracy jest możliwość bezpośredniego kontaktu zarówno w sprawach

organizacyjnych, jak i kryzysowych sytuacjach związanych z poszczególnymi stypendystami.  

2. Stypendyści i stypendystki w oczach pracowników burs/internatów
Badanych pracowników burs i internatów zapytano też, czy stypendyści Programu Marzenie o Nauce

różnią się czymś od innych mieszkańców ich placówek, w tym stypendystów innych programów.

Większość badanych osób stwierdziła, że stypendyści wyróżniają się. Rozrzut wymienionych powodów

tych różnic był jednak bardzo rozstrzelony. Najczęściej pojawiały się jednak następujące wątki:

 Skupienie na nauce 

Zauważono, że stypendyści EFC to osoby, które z reguły skupione są na nauce. Biorą udział

w konkursach, olimpiadach, wieczory spędzają na odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do

sprawdzianów i klasówek. Zwracano uwagę na ich duże zmotywowanie i nastawienie na osiągnięcia. 

 Integracja ze sobą nawzajem

Zwracano uwagę także na fakt, ze stypendyści EFC są z reguły zintegrowani ze sobą i dobrze się znają.

Podkreślano, że widać działania o charakterze samopomocowym- pomoc w nauce (jedna osoba jest

dobra z matematyki, inna z chemii i wspierają się nawzajem), pomoc w poruszaniu się po mieście (jak

gdzieś dojechać), wsparcie w sytuacjach kryzysowych (chęć powrotu do domu, stres związany ze

szkołą). Wsparcie nie ogranicza się tylko do pojedynczych roczników- także starsi stypendyści

wspierają młodszych. 

Z tymi dziećmi ktoś wcześniej wykonał pracę, zanim one do nas przyszły i tą pracę widać. Oni się

znają, są zintegrowani, pomagają sobie nawzajem- zarówno jeśli chodzi o naukę, jak i w innych

kryzysach często też. 

 Problemy psychologiczne

W rozmowach z pracownikami burs/internatów bardzo mocno wybrzmiał fakt, że stypendyści EFC

częściej niż inni mieszkańcy placówek to nastolatki z różnymi problemami o charakterze

psychologicznym/emocjonalnym. Zwracano uwagę na fakt, że jest to związane ze środowiskami

z których część z nich się wywodzi (trudna sytuacja rodzinna objawiająca się alkoholizmem, przemocą

i innymi wpływającymi  bardzo negatywnie na życie dzieci czynnikami). 
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Ponadto podkreślano, że część stypendystów wyjątkowo źle znosi presję związaną z nauką

w wymagającej szkole. Jak pokazało badanie ewaluacyjne, jest to związane z faktem, że w swoich

środowiskach mieli już wyrobioną opinię dobrych uczniów i niejednokrotnie zdarzało się, że opinia ta

ciągnęła się za nimi od pierwszych klas szkoły podstawowej. Zderzenie takiego przekonania z sytuacją,

w której w klasach są praktycznie sami olimpijczycy, zwycięzcy konkursów i stypendyści jest dla wielu

osób dużym emocjonalnym wyzwaniem.

Zwracano uwagę, że część stypendystów potrzebuje wsparcia psychologicznego, które czasami

zapewniane jest w szkole, czasami w bursie/internacie, a czasami przez Fundację. 

To są różne problemy. Problemy z adaptacją, z utrzymywaniem relacji, wchodzenie w bycie ofiarą

niejednokrotnie. To nie jest tak, ze to dotyczy wszystkich, ale na przestrzeni lat się jakoś powtarza.

Warto wyraźnie podkreślić, że kwestie te zostały podkreślone tylko przez część wychowawców,

jednakże ci, którzy je podnieśli kładli na nie duży nacisk. Większość wychowawców/dyrektorów

twierdziła, że stypendyści EFC to „dzieci, z którymi nigdy nie ma problemów”. 

 Zaopiekowanie przez Fundację

Analiza wyników badania pokazała, że to co wyróżnia stypendystów EFC spośród stypendystów innych

Programów to fakt, że ktoś się nimi interesuje. Zwracano uwagę na to, że koordynatorzy regionalni

przychodzą do bursy/internatu, rozmawiają ze stypendystami zarówno w grupach, jak i pojedynczo,

interesują się ich osiągnięciami i problemami. Pokazuje to dobrze poniższy cytat: 

Zaopiekowanie tymi dziećmi jest wzorowe i to widać. 

 Mniejsze zaangażowanie w życie bursy

Ostatnim już z czynników, który zdaniem badanych pracowników burs/internatów charakteryzuje

stypendystów EFC jest mniejsze zaangażowanie w życie bursy jako takiej z powodu bardzo dużego

skupienia na nauce. Warto zauważyć, że wątek ten wypłynął tylko w tych miejscach, gdzie w bursach

mieszkają uczniowie różnych szkół, nie  tylko dobrych liceów. 

U nas w bursie mieszkają uczniowie z całego zespołu szkół i muszę powiedzieć, że stypendyści EFC

to jest ta grupa, która się w to życie bursy angażuje się  najmniej. Jest to oczywiście związane z tym,

że oni chodzą do dobrych szkół i po prostu są skupieni na nauce, ale my innych stypendystów nie

mamy i to po prostu widać. 
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Warto podkreślić, że w czasie rozmów z pracownikami burs/internatów powracał wątek, że Fundacja

musi mieć bardzo dobre kryteria rekrutacji, ponieważ na stypendiach Programu Marzenie o Nauce

bardzo rzadko pojawiają się osoby przypadkowe. W opinii badanych pracowników z reguły są to

faktycznie znalezione w małych społecznościach osoby, którym ktoś dał szansę. 

Stypendysta EFC to rodzynek wyjęty ze swojego środowiska, do którego mam nadzieję, że wróci i

odda to, co dostał. Stypendyści w swoich lokalnych środowiskach będą jak drożdże, będą prowadzić

do zmian.

Analiza wyników badania ewaluacyjnego pokazała, że pracownicy burs i internatów zauważają, jak

duży nacisk Fundacja kładzie na wysoką jakość rekrutacji i jak przemyślanym i spójnym Programem

jest Marzenie o Nauce. Bardzo dobrze pokazuje to poniższy cytat:

To są bardzo dobrze wydane pieniądze. Tam się nie marnuje ani grosz. To są dzieci, które z tej

szansy którą im dano skorzystają. 

X. Wpływ Programu 500 plus na funkcjonowanie Programu 

Marzenie o Nauce
Program 500 plus to nieopodatkowane i bezwarunkowe świadczenie wychowawcze na drugie i każde

kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto

w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także

na pierwsze lub jedyne dziecko8. Jest to pierwszy w Polsce tak szeroki transfer społeczny, którego

celem jest wsparcie rodzin. 

 W poniższym rozdziale przeanalizowano wpływ Programu 500 plus na sytuację polskich rodzin, w

tym- w takim zakresie, w jakim było to możliwe w kontekście dostępnych danych- także wpływu na

rodziny mieszkające na wsiach i w małych miastach.  Z uwagi na fakt, że Program Marzenie o Nauce

skierowany jest do uczniów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, przeanalizowana została także

całościowa sytuacja ekonomiczna mieszkańców gmin z uwzględnieniem szerszego spektrum

czynników niż tylko wprowadzenie świadczenia wychowawczego 500 plus.

Ocena wpływu Programu 500 plus na Program Marzenie o Nauce była także jednym z elementów

badania ewaluacyjnego. O wpływ ten zostali zapytani Koordynatorzy Regionalni, a także

rodzice/opiekunowie stypendystów i absolwentów. 

8� https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ dostęp: 07.12.2017
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Warto także zaznaczyć, ze dla całościowej analizy Programu 500 plus nie bez znaczenia pozostaje fakt,

że Program budzi duże emocje społeczne, a jego ocena często oderwana jest od faktów i wynika

z innych czynników takich jak pozycja społeczna, poglądy polityczne czy stosunek do roli państwa

w ogóle. Ewaluacja wpływu świadczenia na Program Marzenie o Nauce także nie jest wolna od

osobistych przekonań osób badanych. 

Rozdział składa się z następujących podpunktów:

 Zakres i skala Programu 500 plus
 Sytuacja ekonomiczna mieszkańców wsi i małych miast
 Wpływ Programu 500 plus na Program Marzenie o Nauce w opinii Koordynatorów 

Regionalnych
 Wpływ Programu 500 plus na Program Marzenie o Nauce w opinii rodziców/opiekunów 

Absolwentów i Stypendystów

1. Zakres i skala Programu 500 plus

Według oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  rządowym programem

„Rodzina 500+” w lipcu 2017 roku objęto 3,992 mln dzieci do 18 lat (ostatnie dostępne dane).

Świadczenie wychowawcze otrzymywało 3,945 mln dzieci, a dodatek 500+ w pieczy zastępczej ponad

46,6 tys. dzieci. W 2017 r. do rodzin trafiło prawie 13,932 mld zł, w tym 13,768 mln zł w ramach

świadczenia wychowawczego oraz 164 mln zł w ramach dodatków wychowawczych9. 

Wprowadzenie programu podniosło całkowitą wartość dotychczasowego wsparcia finansowego dla

rodzin o około 140%.10

W sumie ze świadczenia korzysta prawie 4 miliony dzieci, z tego 1,395 milionów tych dzieci mieszka

w gminach wiejskich, a 985 tysięcy w gminach miejsko-wiejskich. Oznacza to, że 60%  wszystkich

świadczeń trafia do rodzin na wsiach i w małych miastach. W sumie w 2017 roku do rodzin w gminach

miejskich i miejsko-wiejskich trafiło 8, 32 mld zł. 

W sumie do pobierania świadczenia jest uprawnionych 64% dzieci w Polsce, przy czym wskaźnik ten

jest zróżnicowany w zależności od regionu i typu gminy. Procentowy rozkład w podziale na typ gminy

przedstawia wykres poniżej:

9� Raport Rodzina 500 +, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lipiec 2017 str. 3 

10� Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność, Brzeziński M.,
Najsztub M. 
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_wersja.pdf (dostęp: 
3.12.2017)
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Gminy wiejskie Gminy miejsko-wiejskie Gminy miejskie

69% 64%
55%

Procent dzieci, którym przysługuje świadczenie 500 plus. Podział ze względu na typ gminy.

Wykres 27 (źródło: MRPiPS, lipiec 2017)

Program „Rodzina 500+”  z racji na skalę i zakres w znaczący sposób wpłynął na rozkład dochodów

w Polsce. Warto  jednak wyraźnie podkreślić, że wciąż jest bardzo duża grupa dzieci, również na

wsiach, których rodziny nie są uprawnione do pobierania świadczenia. 

2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi i małych miast
Od czasu uruchomienia Programu 500 plus sytuacja na polskiej wsi i w małych miastach uległa

zmianie. Mimo poprawy sytuacji, wieś pozostaje enklawą biedy, a zamieszkanie na wsi wciąż jest

jednym z kluczowych czynników determinujących życiowe szanse. 

Jak wskazują autorzy opracowania „Raport o polskiej wsi”, poziom ubóstwa na wsi jest wyższy niż

w mieście, ale mniej jest przykładów skrajnej, prowadzącej do biologicznej degradacji organizmu 11. 

Bieda na wsi wciąż istnieje, mimo wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia na terenach

wiejskich widać wyraźnie, że wieś jest wciąż biedniejsza od miasta. Mieszkańcy wsi stanowią 60%

osób żyjących w skrajnym ubóstwie, współczynnik Giniego12 dla wsi to 0,5 (dla Polski 0,37)13. W 2016

roku przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w miastach był aż o 35% wyższy niż

na wsi. Ze wsi                         i małych miasteczek pochodzi największa grupa gospodarstw, których

stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb.14 Autorzy Raportu o biedzie

opracowanego przez Szlachetną Paczkę zamieszkanie na wsi wskazują jako jeden z czynników

zwiększających ryzyko życia w ubóstwie. 

11� Raport o polskiej wsi, Fundacja Wspomagania Wsi,  Warszawa 2017, str. 10

12� Współczynnik Giniego- współczynnik mówiący o rozwarstwieniu dochodowym

13� Raport o polskiej wsi, Fundacja Wspomagania Wsi,  Warszawa 2017,, str. 32 

14� Raport o biedzie, Szlachetna Paczka, 2017 str. 30 
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Jeśli przyjmiemy sam fakt mieszkania na wsi czy w małym mieście jako czynnik potencjalnie

defaworyzujący (co w świetle powyższych danych jest uprawnionym stwierdzeniem), to wystarczy

pojawienie się drugiego czynnika spośród tych zwiększających zagrożenie wykluczeniem

i dyskryminacją (m.in. niepełnosprawność w rodzinie, rodzina niepełna, rodzina wielodzietna) by

znacznie ograniczyć życiowe szanse dzieci mieszkających na tych terenach. 

Warto także zauważyć, że zamieszkanie na wsi poza większym zagrożeniem ubóstwem zmniejsza

życiowe szanse także poprzez oddziaływanie szeregu innych czynników w literaturze przedmiotu

niejednokrotnie określanych mianem „zwijania państwa”15. W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich

szczególnie utrudniony jest transport pomiędzy miejscowością a miastem powiatowym, zlikwidowano

wiele połączeń kolejowych a transport autobusowy działa często w niewystarczającym zakresie

i dyktowany jest poprzez reguły wolnego rynku, a nie faktyczne potrzeby mieszkańców16. 

Brakuje także szeregu instytucji związanych z edukacją i kulturą, a także innych możliwości

niezbędnych do pełnego rozwoju dzieci na równi z ich miejskimi rówieśnikami.

Szczególnie ciekawym wnioskiem w kontekście niniejszych rozważań są wyniki niektórych badań

wskazujące na fakt, że na wsi rośnie grupa tzw. NEETsów (młodych ludzi, którzy nie uczą się i nie

pracują), których poglądy osiągają skrajne wartości na skali autorytaryzmu, a którzy w tej chwili są

bierni politycznie17. Oddziaływanie na ta grupę poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne

i aktywizujące powinno być jednym z celów działań społecznych realizowanych na tych terenach. 

3. Skala ubóstwa w Polsce po wprowadzeniu Programu 500 plus
Program 500+ działa dopiero rok, dlatego nie jest możliwe pełne oszacowanie jego wpływu na

sytuację ekonomiczną rodzin. Jednym z głównych opracowań analizujących to zagadnienie w świetle

dostępnych danych jest raport Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN)18.

Autorzy analizują skrajne ubóstwo i pogłębioną deprywację materialną w Polsce w latach 2014-2016

także w kontekście wprowadzenia opisywanego świadczenia rodzinnego.  Dla uporządkowania

przedstawionych w dalszej części rozdziału rozważań warto podać definicję obu analizowanych

zjawisk19:

15� Raport o polskiej wsi, Fundacja Wspomagania Wsi,  Warszawa 2017,str. 17

16� Diagnoza sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców wsi, Kocejko M. Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015 

17� Raport o polskiej wsi, Fundacja Wspomagania Wsi,  Warszawa 2017,str. 10

18�  Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach 2014-2016, EAPN Polska, Warszawa 
2017,   http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Povertywatch2017ost1.pdf dostęp: 03.12.2017

19� Ibidem, str 3 
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Ubóstwo skrajne – miara ubóstwa pod względem wydatków z granicą minimum egzystencji

(poziom życia niegwarantujący w dłuższym czasie przeżycia w dobrym zdrowiu). Są to bardzo

niskie kwoty, w 2016 r. wynosiło ona 486 zł miesięcznie na osobę (wartość uśredniona pomiędzy

różnymi typami rodzin). 

Pogłębiona deprywacja materialna – niemonetarna miara ubóstwa. Sytuacja taka ma miejsce,

gdy rodziny nie stać na co najmniej 4 z listy 9 pozycji uznawanych za niezbędne: opłacenie

czynszu i rachunków za media, odpowiednie ogrzanie domu, niespodziewane wydatki, jedzenie

mięsa, ryby lub ich odpowiednika w białku co drugi dzień, tygodniowy urlop poza domem,

korzystanie z samochodu, pralki, telewizora, telefonu.
Warto wyraźnie podkreślić, że analizując wskaźniki związane z sytuacją ekonomiczną znaczenie mają

nie tylko dochody nominalne gospodarstw domowych, ale także faktyczna możliwość nabycia dóbr

niezbędnych do prowadzenia godnego życia. 

Mimo wprowadzenia Programu 500+ w Polsce wciąż są dzieci ubogie. Ich odsetek zmniejszył się

w ostatnich dwóch latach, jednakże w 2016 wciąż prawie 6% dzieci żyło w skrajnym ubóstwie. Daje to

w sumie w skali kraju aż 400 tysięcy dzieci. Pokazuje to poniższy wykres:

Wykres 28 Ubóstwo dzieci (źródło: EAPN Polska)

Jak wskazują autorzy raportu EAPN w latach 2009-2016 ubóstwo dzieci zmniejszyło się w znacznym

stopniu, a przełomowy dla tej zmiany był właśnie rok 2016. Widać to na poniższym wykresie:
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Pozytywne zmiany nie wystąpiły we wszystkich typach rodzin. Szczególnie pozytywne zmiany można

zanotować w rodzinach wielodzietnych. Pogorszeniu uległa jednak sytuacja osób samotnych z dziećmi

na utrzymaniu. Procentowe wskaźniki ubóstwa w latach 2015-2016 w poszczególnych typach rodzin

przedstawia poniższy wykres:

Wykres 29 Wskaźniki ubóstwa w poszczególnych typach rodzin (źródło EAPN)
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 Jak wskazują eksperci Centrum Analiz Ekonomicznych, do najuboższych 20% gospodarstw domowych

trafia 42% całkowitego wsparcia finansowego w ramach programu „Rodzina 500+ . Wyższe korzyści

dochodowe w wymiarze absolutnym dla gospodarstw z dolnych części rozkładu dochodów

ekwiwalentnych wynikają zarówno z koncentracji rodzin z większą liczbą dzieci w dolnej części

rozkładu dochodów, jak również z kryterium dochodowego ograniczającego uprawnienia do

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w zamożniejszych rodzinach20.

Eksperci wskazują także, że długoterminowy wpływ Programu 500+ może jednak różnić się od wpływu

krótkoterminowego. Ma  to związek przede wszystkim z konsekwencjami wprowadzenia Programu dla

aktywności zawodowej kobiet. Jak wskazują wstępne badania przeprowadzone na ten temat prze

Instytut Badań Strukturalnych wprowadzenie świadczenia wpływa na rezygnację kobiet z pracy,

a tendencja ta jest szczególnie silna u kobiet o niższych kwalifikacjach zawodowych wykonujących

niskopłatne prace 21. Wyciąganie jednoznacznych wniosków dotyczących  długoterminowego wpływu

Programu na sytuację polskich rodzin jest na tym etapie nieuprawnione. 

Brakuje jednak danych, które pozwalałyby na odniesienie wpływu Programu 500+ na sytuację rodzin

na wsi i w małym mieście. 

4. Wpływ Programu 500+ na Program Marzenie o Nauce w opinii Koordynatorów 

Regionalnych

Określenie wpływu Programu 500+ na Program Marzenie o Nauce było jednym z wymiarów badania

Koordynatorów Regionalnych. Pytanie o ten wpływ i zmiany sytuacji w rodzinach stypendystów było

jedno z pytań w czasie prowadzonych wywiadów. Warto zauważyć, że po wprowadzeniu Programu

500+  odbyła się jedna rekrutacja stypendystów. 

Koordynatorzy w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na fakt, że w wyniku wprowadzenia

Programu 500+ widać poprawę sytuacji materialnej rodzin. Jednocześnie w wielu wypowiedziach

podkreślano, że wpływ ten nie oznacza całkowitego wyjścia z biedy czy diametralnej zmiany życiowej

sytuacji. 

Widać to dobrze w poniższych cytatach z wywiadów:

20� Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność, Brzeziński M.,
Najsztub M. 
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_wersja.pdf (dostęp: 
3.12.2017)

21� Family 500+ and women’s labour market participation, Iga M., Instytut Badań strukturalnych, 
http://ibs.org.pl/events/rodzina-500-a-sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy/ (dostęp: 03.12.2017) 
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To jest taka zmiana, że  zamiast wybierać komu kupić buty na zimę, to wszystkie dzieci mają

kupione buty na zimę.

Ja to tak zauważam, że te rodziny tak osiadły finansowo, że nie ma tej walki już. Że z miesiąca na

miesiąc pojawia się ten dodatkowy metr kafelków w łazience.

W czasie rekrutacji ja bardzo różne rzeczy widziałem, zdarzyło się nawet klepisko zamiast podłogi.

To nie jest tak, że bieda w Polsce się skończyła. 

Podkreślano, że faktyczną sytuację kandydata na stypendystę widać i tak dopiero przy wizycie w

domu i w rozmowach z rodzicami, nauczycielami i samymi kandydatami. Zwracano także uwagę na

fakt, że mniejsze szanse życiowe uczniów, którzy aplikują o stypendium nie ograniczają się do złej

sytuacji materialnej. Sam fakt zamieszkania w małej miejscowości jest już czynnikiem

defaworyzującym. Dodatkowo zdarza się, że kandydaci na stypendystów pochodzą z rodzin z

problemem alkoholowym, ze środowisk przemocowych lub z rodzin, gdzie jest trudna sytuacja z racji

na chorobę lub niepełnosprawność. 

Dylemat, czy świadczenie 500 plus powinno być wliczane do dochodu przy rekrutacji stypendystów

większość koordynatorów rozwiązałaby jednak poprzez włączenie świadczenia. 

My i tak patrzymy na tą tabelkę i to 500+ widzimy, więc jakoś mniej lub bardziej świadomie

bierzemy to pod uwagę.

Koordynatorzy zostali także poproszeni o próbę rozstrzygnięcia dylematu, do kogo przede wszystkim

powinien być skierowany Program- czy do osób w trudnej sytuacji materialnej czy też do osób

szczególnie zdolnych. Podkreślano, że kwestia ta od lat jest przedmiotem debaty w Fundacji i nigdy

nie pojawiło się jej ostateczne rozstrzygnięcie. Najczęściej padały odpowiedzi wskazujące, że Program

powinien być skierowany do osób, które spełniają oba kryteria, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Problem ten ma charakter złożony.

Koordynatorzy podkreślali, że trudna sytuacja dziecka często nie sprowadza się tylko do sytuacji

ekonomicznej i warunków bytowych, ale jest związana z sytuacją rodzinną. Przy rekrutacji często

spotykają się z sytuacją, że do Programu zgłosiło się dziecko z mniejszymi osiągnięciami w nauce, ale

w trudnej sytuacji rodzinnej. Pokazuje to dobrze poniższy cytat: 

Nie raz miałem taki dylemat i wiem, że nie tylko ja- czy rekomendować do stypendium dziecko

zdolne, ale z takiej rodziny że jest zadbane, rodzice się nim interesują  i tak sobie poradzi mimo
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trudnej sytuacji ekonomicznej czy zabrać z trudnych warunków dziecko mniej zdolne, ale dać mu

jakąś szansę, jakoś poprawić jego los. 

Koordynatorzy podkreślali, że ostatecznie i tak każdy przypadek rozważają indywidualnie biorąc pod

uwagę różne opcje i scenariusze. 

Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że idea poszukiwania „nieoszlifowanych diamentów”, która

jest wpisana w ideę Programu nie zawsze sprawdza się w praktyce. Chociaż zdarzają się osoby

faktycznie pasujące do tej definicji, to jednak większość stypendystów to po prostu zwykle, chociaż

inteligentne dzieci:

My szukamy diamentów, a znajdujemy normalne dzieciaki, trochę bardziej ambitne, często w

trudnej życiowej sytuacji. Ale im też się ta szansa należy.

Koordynatorzy zgodnie podkreślali, że w rekrutacji istotny jest także nieuchwytny czynnik nazwany

przez niektórych „błyskiem w oku” sprowadzający się do motywacji dziecka, jego faktycznego

zainteresowania pójściem do wskazanej szkoły, pomysłu na siebie i swoją przyszłość. 

5. Wpływ Programu 500 plus na Program Marzenie o Nauce w opinii 

rodziców/opiekunów Absolwentów i Stypendystów
Ocena wpływu Programu 500 plus  na sytuację ekonomiczną rodzin stypendystów była także

elementem badania rodziców/opiekunów. Zostali oni poproszeni o określenie, na ile zgadzają się ze

stwierdzeniem, że gdyby nie stypendium to nie byłoby ich stać na naukę dziecka w liceum, w którym

aktualnie się uczy (lub uczyło). 

 Analiza wyników odpowiedzi na to pytanie pokazała, że Program 500 plus faktycznie wpłynął na

poprawę sytuacji rodzin. Zmiana ta nie była jednak diametralna i nie zmieniła odsetka rodzin

przekonanych, że także bez wsparcia Fundacji mogliby sobie pozwolić na wysłanie dziecka do szkoły w

mieście.  Badanie pokazało, że przed wprowadzeniem świadczenia aż 80% rodzin z pewnością nie

byłoby stać na opłacenie kosztów związanych z nauką dziecka w liceum, w którym aktualnie się uczy.

Po wprowadzeniu świadczenia odsetek ten spadł do 49%, jednakże kolejne 37% zadeklarowało, że

raczej nie mogliby sobie pozwolić na taki wydatek. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie

pokazuje wykres poniżej:
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PRZED WPROWADZENIEM PROGRAMU 500+ PO WPROWADZENIU PROGRAMU 500+

6% 6%4%
8%8%

37%

80%

49%

Gdyby dziecko nie dostało stypendium, nie byłoby mnie stać na naukę dziecka w liceum, w którym aktualnie się uczy

całkowicie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam ani tak, ani nie- trudno powiedzieć

raczej się zgadzam całkowicie się zgadzam

Wykres 30 Ocena sytuacji materialnej rodzin przed i po wprowadzeniu Programu 500+ (N-107) 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno przed jak i po wprowadzeniu Programu 500+ tylko 6%

badanych rodzin zadeklarowało, że byłoby ich stać na wysłanie dziecka do szkoły w mieście. 

Ciekawym uzupełnieniem tej analizy jest odpowiedź na pytanie zadane rodzicom/opiekunom

dotyczące tego, do kogo ich zdaniem przede wszystkim powinien być skierowany Program Marzenie o

Nauce. Mimo że wyniki  analizy nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie, kto powinien być

głównym odbiorcą Programu, to jednak widać wyraźnie, że szala przechyla się w kierunku osób o

trudnej sytuacji materialnej. Aż 67% respondentów uznało, że Program powinien być skierowany

przede wszystkim do tej grupy. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres

poniżej:
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Do kogo przede wszystkim powinien być skierowany Program Marzenie o Nauce?

PRZEDE WSZYSTKIM DO DZIECI ZDOLNYCH

PRZEDE WSZYSTKIM DO DZIECI W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Wykres 31 Do kogo przede wszystkim powinien być skierowany Program Marzenie o Nauce?- perspektywa 
rodziców/opiekunów (N-107) 

XI. Wnioski

1. Wnioski z zakresu funkcjonowania Programu

 Program Marzenie o Nauce jest spójnym, kompleksowym i bardzo dobrze 

skonstruowanym programem stypendialnym.

Na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego można wnioskować, że Program Marzenie o

Nauce jest spójnym i dobrze skonstruowanym programem stypendialnym. Szczególnie zwraca uwagę

jego kompleksowość i bardzo szeroki zakres obejmujący zarówno podstawowe potrzeby

stypendystów (zakwaterowanie, wyżywienie), jak i wsparcie umożliwiające wszechstronny rozwój

zarówno w sferze naukowej, jak i społecznej. 

Za kluczowe elementy Programu należy uznać poza wsparciem nauki w dobrej szkole także wsparcie

koordynatora i możliwość integracji ze stypendystami z całej Polski, zwłaszcza w czasie ferii i wakacji. 

Program jest wysoko oceniany przez wszystkie bez wyjątku grupy zaangażowane w jego realizację

(stypendystów, absolwentów, rodziców/opiekunów, pracowników Fundacji, pracowników burs i

internatów, dyrekcję i nauczycieli w szkołach). Na wysoką ocenę składa się zarówno docenienie

kompleksowości Programu, wysokiej jakości rekrutacji i indywidualnego wsparcia dla stypendystów,
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ale także fakt, że Fundacja realizując Program zwraca uwagę na integrację stypendystów i dba o

budowanie społeczności.

Przyznanie stypendium odciąża finansowo rodziców i umożliwia naukę dziecka w szkole, w której w

innych warunkach nie mogłoby się uczyć. 

 Mocnym punktem Programu Marzenie o Nauce jest  wysoki poziom zaopiekowania

stypendystami.

Mocnym i ważnym punktem Programu Marzenie o Nauce jest fakt, że wsparcie nie kończy się wraz z

przyznaniem stypendium- jest to de facto dopiero początek uczestnictwa w całym kompleksowym

Programie. Ewaluacja wykazała, że jest to czynnik wyróżniający Marzenie o Nauce spośród innych

programów stypendialnych. 

Warto wyraźnie podkreślić, że wsparcie to często ma charakter interwencyjny i nie dotyczy tylko

spraw organizacyjnych. Stypendyści to osoby w bardzo różnej życiowej sytuacji, niejednokrotnie  po

ciężkich doświadczeniach życiowych wynikających, a także po prostu osoby w wieku dojrzewania.

Wszystko to sprawia, że wsparcie którego potrzebują czy oczekują może wiązać się z dużym

obciążeniem emocjonalnym osób, które go udzielają (najczęściej koordynatorów). 

 Jednym z najmocniejszych punktów Programu jest sposób prowadzenia rekrutacji.

Przeprowadzono ewaluacja wyraźnie pokazała, że jednym z najmocniejszych punktów programu jest

sposób prowadzenia rekrutacji. Jest to czynnik wyróżniający pozytywnie Program Marzenie o Nauce

na tle innych programów stypendialnych.  Tak jakościowy i zindywidualizowany sposób rekrutacji

sprawia, że do Programu rzadko trafiają osoby przypadkowe, co bardzo wpływa na jego skuteczność i

efektywność wydatkowania zainwestowanych w stypendia środków. Taki sposób rekrutacji doceniony

został przez wszystkie grupy objęte ewaluacją- zwrócili na niego uwagę stypendyści i absolwenci,

rodzice, a także przedstawiciele placówek edukacyjnych. Dla stypendystów i ich rodziców możliwość

bezpośredniego kontaktu z koordynatorem umożliwiła uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania i

zmniejszenie obaw związanych z podjęciem decyzji o nauce w mieście. 

 Koordynatorzy mają bardzo duży wpływ na to, w jakim stopniu stypendyści będą

czuli się częścią większej społeczności skupionej wokół Fundacji. Oni sami są zaś

jednym z najmocniejszych punktów Programu Marzenie o Nauce.

Każdy z koordynatorów ma swój indywidualny styl współpracy ze stypendystami, a styl ten wpływa na

to, w jakim stopniu stypendyści identyfikują się z Fundacją, jej celami i widzą siebie jako część

większej społeczności skupionej wokół EFC. Ewaluacja wykazała, że szczególnie duże związki z
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Fundacją i innymi stypendystami występują wśród uczestników Programu w tych miastach, w których

koordynatorzy swoją rolę widzą szerzej niż tylko wsparcie organizacyjne. 

Warto także bardzo wyraźnie podkreślić kluczową rolę koordynatorów w bardzo wysokiej ocenie

Programu- to dzięki wsparciu koordynatorów stopa rezygnacji ze stypendium na początku pierwszej

klasy jest tak niska, a dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekrutacji do Programu trafia bardzo mało

osób przypadkowych. Jednocześnie warto dodać, że wspierająca postawa koordynatorów, zachęcanie

stypendystów do eksplorowania zainteresowań i rozwijania pasji bardzo pozytywnie wpływa na efekty

Programu i wzmacnia jego rezultaty.

 Bardzo ważnym elementem Programu są  wyjazdy  wakacyjne i zimowe.

 Bardzo ważnym elementem Programu są wyjazdy wakacyjne i zimowe, które pozwalają na poznanie

stypendystów z całej Polski, ale także na naukę nowych umiejętności (jazda na nartach, windsurfing).

Dla wielu osób jest to pierwsze lub jedno z pierwszych doświadczeń wyjazdowych i możliwości

aktywnego wypoczynku poza domem. Nauka nowych umiejętności związanych z uprawianiem

sportów letnich i zimowych nie tylko pozwala na odkrywanie nowych zainteresowań, ale także

wyposaża w kompetencje ważne dla funkcjonowania w społecznościach szkolnych wśród dzieci z

bardziej uprzywilejowanych środowisk.

Ponadto to właśnie wspólne wakacje i ferie są tym miejscem, w których kształtuje się społeczność

EFC. 

 Stypendyści Programu Marzenie o Nauce to przede wszystkim młode ambitne

osoby, nastawione na osiąganie celów i skupione na nauce. Część z nich jednak

boryka się z problemami psychologicznymi i potrzebuje dodatkowego wsparcia, by

bez przeszkód wkroczyć w dorosłość. 

Stypendyści Programu Marzenie o Nauce to nie zawsze „nieoszlifowane diamenty” (choć i takie osoby

się zdarzają). Są to natomiast  przeważnie ambitni, inteligentni młodzi ludzie o dużej potrzebie

osiągnięć. Część z nich ma szerokie zainteresowania i różne pasje, część skupiona jest tylko na nauce i

jak najlepszych wynikach, a część po prostu od szkoły podstawowej miała opinię dobrego ucznia,

która doprowadziła do bardzo wysokich wyników na koniec gimnazjum.  

Dla realizacji Programu nie bez znaczenia jest fakt, że część stypendystów boryka się z różnymi

problemami emocjonalnymi wynikającymi z ich życiowych doświadczeń, przeprowadzki do miasta,

stresu wywołanego nauką pod dużą presją w dobrej szkole czy też po prostu wynikającymi z okresu
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dojrzewania. Fakt ten jest istotny dla zrozumienia specyfiki Programu i planowania wsparcia (potrzeba

dostępności wsparcia psychologicznego, szersze rozumienie zadań koordynatorów).

Jednocześnie stypendyści sami siebie definiują przede wszystkim przez pryzmat ambicji, osiągnięć i

zainteresowań. Często identyfikują się z hasłem „marzenie o nauce” i wprost mówią, że dzięki

Fundacji te marzenia spełniają.  Warto wyraźnie podkreślić, że również pracownicy szkół, burs i

internatów postrzegają stypendystów w ten sposób.  

 Poszerzenie Programu Marzenie o Nauce o dodatkowe licea jest zmianą

oczekiwaną, ale nie konieczną.

Lista szkół objętych Programem Marzenie o Nauce jest dla większości stypendystów wystarczająca.

Badanie ewaluacyjne pozwoliło jednak na zidentyfikowanie szkół, o które warto rozważyć rozszerzenie

Programu. Głos o konieczności dodania większej liczby szkół szczególnie wybrzmiał w Warszawie,

gdzie liceów jest bardzo dużo. Konieczność poszerzenia listy szkół motywowano przede wszystkim

faktem, że obecna lista nie umożliwia nauki na wszystkich profilach, którymi zainteresowani są

stypendyści (między szkołami występują specjalizacje). Drugim czynnikiem, którym motywowano

konieczność poszerzenia listy jest duża odległość do liceum w danym mieście od miejsca

zamieszkania, przy jednoczesnym funkcjonowaniu dobrego liceum w mniejszej odległości od domu

(Zamość, Gorzów Wielkopolski).

 Poszerzenie Programu Marzenie o Nauce o technika nie jest zmianą  pilnie

oczekiwaną. 

Na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego można wnioskować, że to właśnie nauka w

renomowanym liceum stanowi fundament Programu Marzenie o Nauce. Widać to przede wszystkim

w samoidentyfikacji stypendystów z Programem (podkreślanie roli ambicji, planów i właśnie faktu

uczenia się w bardzo dobrym liceum). Jednocześnie tylko nieliczni stypendyści wskazali, że jako

alternatywę dla liceum wybraliby technikum. 

 Mimo zmniejszenia wskaźników związanych z ubóstwem i ubóstwem skrajnym w

Polsce, w tym także na terenach wiejskich i w małych miastach Program Marzenie o

Nauce wciąż jest potrzebny.

Wprowadzenie Programu 500 plus zmniejszyło poziom ubóstwa w Polsce i zlikwidowało skrajne

ubóstwo w rodzinach wielodzietnych. Fakt ten odbił się także pozytywnie na rodzinach stypendystów.

Zmiana jednak nie jest na tyle duża, by miała przyczynić się do zmniejszenia zakresu Programu

Marzenie o Nauce. Zamieszkanie w gminie wiejskiej czy miejsko-wiejskiej wiąże się bowiem, poza
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większym zagrożeniem sytuacją ubóstwa, także z innymi barierami w dostępie do dobrego

wykształcenia czy stabilnego zatrudnienia. Na wsiach i w małych miastach wciąż szczególnie dotkliwie

odczuwane są konsekwencje „zwijania państwa” objawiające się przede wszystkim w słabym

transporcie publicznym, braku dostępu do różnego rodzaju instytucji związanych z kulturą, sportem

czy nauką. 

Jednocześnie warto bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie tylko sytuacja finansowa sprawia, że dziecko

trafia lub nie do renomowanej szkoły. W wypowiedziach zarówno rodziców jak i stypendystów bardzo

mocno wybrzmiało, że gdyby nie list z Fundacji to w ogóle nie rozważaliby nauki tak daleko od miejsca

zamieszkania, niezależnie od sytuacji finansowej. Fundacja daje pretekst do w ogóle rozważenia takiej

szansy i możliwości.

 Dylemat, do kogo przede wszystkim powinien być skierowany Program- czy przede

wszystkim do uczniów w trudnej sytuacji materialnej, czy też przede wszystkim do

uczniów zdolnych nie jest możliwy do rozstrzygnięcia.

Badanie ewaluacyjne nie przyniosło rozstrzygnięcia dylematu, do kogo przede wszystkim powinien

być skierowany Program. Na podstawie przeprowadzonych analiz można jednak wnioskować, że poza

czynnikami ekonomicznymi i wynikami w nauce bardzo ważnym czynnikiem jest też motywacja

kandydata na stypendystę i jego plany na przyszłość. 

 W Programie można wskazać słabsze punkty. Wskazywane one były jedynie

incydentalnie i nie wpływają w znaczący sposób na wysoką ocenę i jakość

przedsięwzięcia. Wśród słabszych punktów można wymienić:

 Częste w ostatnich latach zmiany kierownictwa Fundacji.

Badanie ewaluacyjne pokazało, że w odbiorze grup najbardziej zaangażowanych w Program

(absolwenci, stypendyści, pracownicy) odnotowany został fakt częstych zmian na poziomie dyrekcji.

Można zaobserwować wpływ tych zmian, ponieważ każda z osób rozpoczynających swoją pracę na

stanowisku prezesa trochę inaczej rozumie sam Program i kulturę organizacji, w której jest on

realizowany. 

 Zmiany w zakresie stypendium.

Słabszym punktem Programu Marzenie o Nauce jest zmienność wsparcia udzielanego stypendystom.

Warto wyraźnie podkreślić, że dokonane do tej pory zmiany nie wpłynęły na odbiór stypendium jako

kompleksowego wsparcia. Zwracano jedynie uwagę na fakt, że zakres stypendium zmienia się w

kolejnych latach jego trwania, a zmiany   z perspektywy stypendystów wprowadzane są w ostatniej
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chwili. Są też stypendyści, na których wprowadzone cięcia (zwłaszcza zlikwidowanie zwrotu kosztów

za dojazdy) są dużym utrudnieniem.

 Centralnie wybrana szkoła językowa spowodowała w niektórych miejscach obniżenie

jakości kursów językowych zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i jakości nauczania.

Możliwość nauki w szkole językowej jest jednym z najmocniejszych punktów Programu Marzenie o

Nauce i jest bardzo doceniana przez byłych i obecnych stypendystów, a także przez ich rodziców. Kursy

realnie wpływają na poprawę umiejętności językowych, a dla części stypendystów są także furtką do

studiów zagranicą, na które bez tak dobrej znajomości języka nigdy by się nie zdecydowali.

Ewaluacja pokazała jednak, że zmiana sposobu organizacji kursów miała w wielu przypadkach wpływ

na jej jakość- kursy rozpoczynały się z opóźnieniem, sposób przeprowadzenia rekrutacji uniemożliwiał

faktyczną ocenę poziomu znajomości języka, a same kursy odbywają się w grupach nie zawsze

dopasowanych do potrzeb i oczekiwań stypendystów (np. duże zróżnicowanie wiekowe). Warto

jednak wyraźnie zaznaczyć, że na ocenę kursów wpłynął moment prowadzenia ewaluacji- badanie

stypendystów prowadzone było na początku roku szkolnego i w czasie, kiedy kursy dopiero się

rozpoczynały. 

Jednocześnie ewaluacja pokazała, że rezygnacja z innych niż kursy językowe form kursów

wspierających stypendystów miała swoje konsekwencje- część osób uczy się w klasach o bardzo

rozbudowanych profilach językowych i nie widzi potrzeby uczęszczania na dodatkowy kurs (którego

poziom bywa niższy niż lekcji w szkole). Brakuje im za to możliwości wsparcia w postaci innych kursów,

np. przygotowujących do matury, na które uczęszcza znaczna część uczniów w szkole. 

 Negatywnie odbierane są wszelkie próby kształtowania światopoglądu stypendystów.

Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazało, że uczestnicy Programu negatywnie oceniają wszelkie

próby wpływania przez Fundację na ich światopogląd wyrażające się w doborze gości na Kolację

Mistrzów czy też prowadzeniu dodatkowych akcji takich jak np. Akcja Tolerancja. Wyraźnie

podkreślano, że każdy stypendysta ma prawo do swojego punktu widzenia i światopoglądu. Wszelkie

działania o takim charakterze odbierane są jako indoktrynacja. Istnieje duże i wyrażone oczekiwanie,

że Program Marzenie o Nauce pozostanie programem edukacyjnym i nie będzie wykorzystywany do

kształtowania światopoglądu.

 Stypendyści oczekują bardziej partycypacyjnego podejścia w kwestiach związanych z

promowaniem Programu i wykorzystywaniem do tego ich wizerunku.
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Stypendyści bardzo entuzjastycznie i pozytywnie wypowiadają się o Programie i są chętni, by

promować związane z nim idee. Oczekują jednak, że w działaniach promocyjnych nie będą

przedstawiani jako osoby biedne, którym ktoś dał szansę. Sami siebie widzą jako część społeczności

ambitnych młodych ludzi, którzy radzą sobie w nowych środowiskach i potrafią wykorzystać fakt

otrzymania stypendium. 

Jednocześnie negatywnie odbierane były wszystkie sytuacje, w których stypendyści brali udział w

przygotowaniu działań promocyjnych, nie mieli jednak wpływu na ich kształt (wrzucenie w rolę), a

ostatecznie efekty ich zaangażowania i tak nie zostały wykorzystane. 

 Program Marzenie o Nauce jest mało rozpoznawalny w szkołach i wśród potencjalnych

stypendystów.

W ewaluacji różnych grup objętych badaniem (stypendyści, absolwenci, rodzice, koordynatorzy)

powracał wątek o niskiej rozpoznawalności zarówno samego Programu Marzenie o Nauce, jak

i Fundacji w ogóle. Jednocześnie ewaluacja pokazała, ze zasadne jest pytanie czy i w ogóle istnieje

potrzeba zwiększania rozpoznawalności Programu w szkołach i wśród potencjalnych stypendystów.

Warto także podkreślić, że obecnie większość osób dowiaduje się o możliwości aplikowania o

stypendium z listu otrzymanego z Fundacji. 

2. Z zakresu rezultatów i wpływu Programu Marzenie o Nauce 

 Program Marzenie o Nauce przynosi bardzo konkretne rezultaty wyrażające się w 

faktycznych wyborach edukacyjnych.

Absolwenci Programu Marzenie o Nauce to w zdecydowanej większości studenci najlepszych polskich

uczelni, a także wielu uczelni zagranicznych. Zdecydowana większość studiuje dziennie, spora część

zdobyła kolejne stypendium umożliwiające dalszą naukę. Badanie ewaluacyjne wyraźnie pokazało, że

jest to możliwe w bardzo dużym stopniu dzięki możliwości ukończenia renomowanego liceum i zdania

matury na dobrym poziomie, co byłoby znacznie trudniejsze w przypadku uczęszczania do słabszej

szkoły. Rezultat ten jest wzmocniony przez cały pakiet wsparcia, którzy stypendyści otrzymali od

Fundacji- od wsparcia koordynatorów, którzy niejednokrotnie wspierają stypendystów i absolwentów

w ich decyzjach i motywują do działania, przez możliwość nauki języka na dodatkowych kursach,

wyjazdów na wakacje i ferie i poznania dzięki Fundacji ciekawych ludzi (np. w czasie Kolacji Mistrzów).

Takie rezultaty Programu pozwalają na prognozowanie, że absolwenci Programu będą prowadzili

także ciekawe i pełne sukcesów życie zawodowe. 
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 Absolwenci Programu nie planują powrotu do rodzinnych miejscowości.

Ewaluacja wyraźnie pokazała, że większość stypendystów i absolwentów nie planuje powrotu do

rodzinnej miejscowości. Tendencja ta rośnie wraz z liczbą lat, która minęła od zakończenia gimnazjum

i faktycznej wyprowadzki z domu rodzinnego. Młodsze roczniki, aktualni stypendyści w pierwszych

klasach liceum częściej tęsknie spoglądają w kierunku rodzinnych stron i rozważają powrót. Starsze

roczniki tylko w pojedynczych przypadkach rozważają zamieszkanie w miejscowości pochodzenia. Jest

to motywowane brakiem pracy, perspektyw, mentalnością lokalnej społeczności ale także tym, że

polubili mieszkanie w mieście i nie chcą z tego rezygnować. Dla części osób niechęć związana

z powrotem w rodzinne strony związana jest z rodziną. 

Jednocześnie warto podkreślić, że jest grupa absolwentów i stypendystów, którzy mimo iż nie planują

powrotu do rodzinnej miejscowości to mają zamiar działać na jej rzecz. 

 Uczestnictwo w Programie zmienia perspektywę życiową stypendystów.

Zmiana perspektywy życiowej i poszerzenie horyzontów stypendystów/absolwentów jest

prawdopodobnie najważniejszym rezultatem Programu Marzenie o Nauce. Stypendyści i absolwenci

dzięki stypendium inaczej postrzegają swoją przyszłość (mniej jest rzeczy niemożliwych) i widzą nowe

możliwości, które przed przystąpieniem do Programu były dla nich zupełnie niedostępne lub nawet

nie zdawali sobie sprawy z ich istnienia. Osiągalne stają się studia zagranicą, zwiedzanie świata, wybór

ścieżki edukacyjnej zgodnej z pasją i zainteresowaniami, a nie związanej z koniecznością zdobycia

szybko dobrze płatnego zawodu. Zmiana ta ma charakter trwały i sprawia, że wielu absolwentów

szuka sposobu realizacji swoich marzeń, a nie poddaje się przy pierwszym niepowodzeniu. 

 Uczestnictwo w Programie prowadzi do zwiększenia samodzielności i odwagi w

podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości, a także do poprawy

samooceny i pewności siebie.

Poza poszerzeniem życiowej perspektywy uczestnictwo w Programie Marzenie o Nauce powoduje

zwiększenie samodzielności i życiowej odwagi. Absolwenci i stypendyści ostatnich lat potrafią

samodzielnie załatwić różne sprawy związane ze swoją edukacją czy rozwojem zainteresowań,

podróżować po Polsce i świecie, nie boją się mieszkania w nowych miejscach i łatwiej wchodzą w

nowe środowiska. Uczestnictwo w Programie dało im pewność siebie i poczucie, że nie muszą się

wstydzić tego jacy są i do czego dążą. 

Dzięki uczestnictwu w Programie Marzenie o Nauce stypendyści stają się bardziej odważni w

podejmowaniu decyzji. Decydują się na rzeczy, które wcześniej były zupełnie poza ich zasięgiem. 
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Jednocześnie dzięki zdobytym w czasie stypendium kompetencjom i umiejętnościom (język obcy,

życie w mieście, jazda na nartach czy windsurfingu pewniej czują się w nowych grupach społecznych i

wchodzą w nowe sytuacje społeczne bez kompleksów. 

 Uczestnictwo w Programie oznacza także przynależność do społeczności EFC. 

Poczucie tej przynależności ma charakter trwały i nie kończy się wraz z 

zakończeniem stypendium.

Bardzo ważnym i niemożliwym do przecenienia rezultatem stypendium jest poczucie przynależności

do społeczności EFC. Mimo, że nie wszyscy stypendyści i absolwenci czują taką przynależność, to

można z pełnym przekonaniem stwierdzić że społeczność EFC istnieje i jest dla stypendystów i

absolwentów ważnym punktem odniesienia i wsparcia. 

Stypendyści przyjaźnią się ze sobą, wspierają się nawzajem i utrzymują ze sobą kontakt także po

zakończeniu stypendium. Wielokrotnie podkreślano, że są to znajomości na całe życie.  Można z dużą

dozą pewności stwierdzić, że relacje te zaprocentują także w przyszłości w życiu zawodowym i w

różnych formach aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Społeczność EFC definiowana jest jako przynależność do grupy ludzi, którzy są ambitni, odważni,

ciekawi świata i nie boją się spełniać swoich marzeń. 

Konstrukcja Programu sprzyja budowaniu tej społeczności i jest to czynnik wyróżniający Program

Marzenie o Nauce spośród innych programów stypendialnych. Wśród elementów Programu

wspierających budowanie społeczności należy wymienić:

 Wspólne mieszkanie w bursie/internacie
 Wsparcie Koordynatora Regionalnego
 Wyjazdy na wakacje i ferie
 Dwudniówki
 Grupy w mediach społecznościowych

XII. Rekomendacje

 Program Marzenie o Nauce jest dobrze skonstruowanym i potrzebnym programem,

który przynosi wymierne rezultaty i ma trwały wpływ. Warto utrzymać realizację

Programu w dotychczasowym kształcie i zakresie. 

89



Planując dalsze działania Fundacji warto mieć na uwadze, że Program Marzenie o Nauce to bardzo

dobry program, który przynosi trwałe i wymierne rezultaty. Mimo upływu czasu i częściowej

poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców gmin wiejskich i małomiasteczkowych Program

wciąż jest bardzo potrzebny i realnie wyrównuje szanse życiowe młodzieży z tych terenów.  

 Program ma bardzo wiele mocnych punktów, ale jednym z najmocniejszych i

najbardziej wyróżniających Program jest sposób prowadzenia rekrutacji, który

warto utrzymać w obecnej formie.

Niezależnie od przyjętych kryteriów formalnych, to właśnie jakościowy charakter rekrutacji sprawia,

że na stypendium bardzo rzadko trafiają osoby przypadkowe. Ma to wyraźne przełożenie na

skuteczność i efektywność Programu. Planując jakiekolwiek zmiany w Programie warto mieć na

uwadze, że taka forma rekrutacji przynosi możliwie najlepsze efekty.

 Warto rozważyć rozszerzenie listy szkół o dodatkowe licea.

Warto przeanalizować dodanie liceów w dużych miastach w taki sposób, żeby uwzględnione było

zróżnicowanie profilów. Warto także rozważyć dodanie do listy szkół w dodatkowych miastach.

W tym drugim przypadku jednak warto szczególnie pamiętać o wpływie takich zmian na spójność

Programu-uwzględniając, że jeśli stypendystów w jakimś mieście jest bardzo mało, to trudniej o

identyfikację z EFC i poczucie przynależności do społeczności. 

 Wprowadzenie do Programu Marzenie o Nauce możliwości nauki w technikum

wymaga szczegółowej analizy konsekwencji tej zmiany dla spójności Programu.

Program Marzenie o Nauce w obecnej formule koncentruje się na wsparciu młodych ambitnych

uczniów wywodzących się z małych gmin z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. To, co stanowi o

spójności Programu to fakt, że wszyscy stypendyści uczą się w renomowanych liceach i planują dalszą

edukację. Wprowadzając  opcje nauki w technikum warto bardzo szczegółowo rozważyć

konsekwencje tej zmiany z poziomu tożsamości i spójności Programu. 

 Warto bardzo głęboko rozważyć sposób komunikowania o Programie, który w jak

najmniejszym stopniu powinien odnosić się do sytuacji materialnej stypendystów.

Dla stypendystów i absolwentów uczestnictwo w Programie to wyróżnienie i poczucie przynależności

do wyjątkowej społeczności, szansa na skończenie dobrego liceum, przyjaciele i znajomi w całej

Polsce. Wszelkie odniesienia do ich sytuacji materialnej odbierają im poczucie, że na stypendium

zapracowali swoją ciężką pracą. Warto rozważyć skonsultowanie stylu komunikacji z samymi

stypendystami. 
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 Jedną z najważniejszych cech Programu jest fakt, że jego uczestnicy czują się częścią

społeczności. Warto to podkreślać w komunikacji, a także pamiętać które z

elementów Programu budują tą społeczność. 

Spotkania z koordynatorem, dwudniówki, wakacje i ferie, wspólne mieszkanie w bursie- to elementy,

które budują społeczność EFC. Mimo że ważnym czynnikiem wpływającym na fakt, że społeczność jest

ogólnopolska jest możliwość wspólnego spędzania ferii czy wakacji to warto pamiętać, że społeczność

przede wszystkim buduje się na co dzień. Bardzo ważna dla budowania tej społeczności jest rola i

postawa koordynatora a także fakt, że stypendyści mieszkają pod jednym dachem i jest ich spora

grupa. Zdecydowanie trudniejsze jest budowanie poczucia wspólnoty w tych miastach, w których

stypendystów jest niewielu. 

 Warto przeprowadzić pogłębioną analizę wpływu formuły centralnie wybieranej

szkoły językowej na jakość i organizację kursów. 

Centralny wybór szkoły językowej wpłynął przynajmniej w niektórych miejscach na jakość tej formy

wsparcia. Badanie prowadzone było jednak w newralgicznym momencie- na początku roku szkolnego,

kiedy kursy dopiero ruszają, w czasie organizacyjnego zamieszania. Warto przeprowadzić pogłębioną

analizę wpływu zmiany sposobu organizacji kursów na ich jakość. 
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