
““СПІЛЬНЕСПІЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯОЦІНЮВАННЯ””
((PAS PAS –– participatory assessment participatory assessment 
systemsystem))



СпільнеСпільне оцінюванняоцінювання

• Система оцінювання за участі
громадськості або спільного
оцінювання – це механізм, який
використовується організацією для оцінки
її членами якості своєї організації з точки
зору управління і надання послуг її членам

• Оцінювання є спільним, оскільки кожен
член організації розглядає декілька
індикаторів і дає їм оцінку у відповідності
до своєї точки зору



ЧасЧас проведенняпроведення оцінюванняоцінювання

Спільне оцінювання може проводитися:
• під час другого діалогу з громадою;
• під час третього діалогу з громадою;
• після завершення мікропроекту;
• через 6 місяців після реалізації

мікропроекту;
• після цього – кожні півроку.



ЗавданняЗавдання оцінюванняоцінювання

Оцінювання передбачає детальну
оцінку роботи організації за такими
напрямками:

• Організаційний розвиток;
• Сталість організації;
• Спільне планування/координація

/зв’язки ОГ;
• Впровадження проектів громади;
• Оцінка якості життя



ПеревагиПереваги оцінюванняоцінювання

1) Оцінка передбачає або індивідуальну, або
групову роботу і ефективно демонструє
результати роботи ОГ за певний період розвитку

2) Оцінювання ефективно демонструє слабкі і
сильні сторони роботи ОГ

3) Оцінювання також демонструє розподіл думок
всередині спільноти – їхню одностайність або
нерівномірність

4) Одночасна оцінка роботи декількох ОГ дозволяє
проводити порівняльний аналіз, бачити спільні і
відмінні риси в становленні організацій



НавіщоНавіщо потрібнопотрібно оцінюванняоцінювання??

Три моменти:

- Ефект прозороті діяльності ОГ є важливим
як для самої спільноти, так і для
потенційних донорів і місцевих партнерів

- Впровадження самооцінки і самоаналізу як
корисної для громади практики

- Психологічний момент – результати
оцінювання змушують громаду прагнути
кращого і цінити свої досягнення



ПроцедураПроцедура оцніюванняоцніювання

• Оцінювання проводиться шляхом анкетування членів ОГ
– або на спільних зборах, або індивідуально. Загальні
збори підходять краще.

• Дуже важливо перед початком оцінювання пояснити
ціль, переваги і саму процедуру оцінювання, а також
уточнити період, за який проводиться оцінювання.

• Учасники ОГ отримують опитувальники, які вони
заповнюють або індивідуально, або невеликими групами, 
в залежності від кількості присутніх.

• Після завершення роботи над опитувальниками, їх
збирають і обробляють тут же, поки на зборах
відбувається обговорення інших питань.



СтруктураСтруктура опитувальникаопитувальника

Опитувальник складається з 5 блоків питань:
• Організаційний розвиток
• Сталість організації
• Спільне планування / координація / зв’язки
• Впровадження проектів громади
• Оцінка якості життя

Кожний блок питань містить 5 підпитань, які
розкривають суть проблеми. 



ПідсумковаПідсумкова таблицятаблиця

№ Показник
Можливі
бали Оцінка

1 Організаційний розвиток 20

2 Сталість організації 20

3 Спільне планування / зв’язки 20

4 Впровадження проектів громади 20

5 Оцінка якості життя 20

Всього: 100



ЗагальнаЗагальна оцінкаоцінка

• Оцінка нижче 25 – серйозна проблема

• Оцінка 25-39 – погано

• Оцінка 40-59 – помірно

• Оцінка 60-79 – задовільно або добре

• Оцінка 80-100 – відмінно / стале



ДемонстраціяДемонстрація результатіврезультатів
оцінюванняоцінювання

Результати оцінювання обробляються тут
же, поки відбувається дискусія з інших
питань, і виводяться на екран у вигляді
діаграм.

Члени ОГ мають можливість оцінити рівень
розвитку ОГ прямо на зборах, побачити
сильні і слабкі сторони організації, а також
визначити напрямки подальших зусиль по
розвитку ОГ.



ПрикладПриклад резульатіврезульатів оцінюванняоцінювання

Місце проведення:
с. Жовтневе, Переяслав-Хмельницький район, 
Київська область

Організація громади:
«Крок у майбутнє – 2008»

Дата проведення: 
9 вересня 2009 р.

Період оцінювання: 
1 рік роботи організації



НапрямкиНапрямки розвиткурозвитку ОГОГ
««КрокКрок уу майбутнмайбутнєє –– 20082008»»
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Організаційний розвиток

Сталість організації

Спільне планування / координація / зв'язкиВпровадження проектів громади

Оцінка якості життя

Оцінка організації
Можливий максимум


