Észrevételek, típushibák

Észrevételek, típushibák I.
•A kérelmezők nem az adott kérdésre válaszolnak. Hiába érdekes/jó adott esetben,
amit leírnak, ha az, amire az adott kérdés rákérdez, nem derül ki a válaszból, akkor
nem adható érte pont.
•Sok kérdés több részkérdésből áll, a kérelmezők azonban sokszor csak a kérdés egy
részére válaszolnak. Amennyiben valamelyik részkérdésre nem válaszolnak, akkor
azt legalább jelezni, indokolni kellene, hogy miért nem.
•A válaszok túl általánosak: nem pontos, nem konkretizált információk, nem eléggé
specifikusak és az adott programra vonatkozóan megfogalmazottak az információk
(pl. célok esetében nincsenek megadva konkrét időtávok; a célcsoport nincs
pontosan körülhatárolva kor, nem stb. szempontjából).

Észrevételek, típushibák II.
•Ne csak általában utaljanak a kérelemhez felhasznált forrásokra, eszközökre hanem
azok elérhetőségét KONKRÉTAN adják meg: link, a kiadvány/eszköz stb. pontos címe,
neve, elérhetősége formájában. Ha semmilyen formában nem érhető el az adott forrás,
akkor ezt jelezzék az adatlapon!
•Korábbi tevékenységek és a probléma bemutatása, más programok tapasztalatainak
felhasználása:
1. Ha a korábban megvalósított programokról, vagy a tervezés során kiindulásként
felhasznált egyéb programokról rendelkezésre áll valamilyen dokumentáció, akkor
azt is (vagy az elérhetőségét) érdemes csatolni a kérelemhez
2. Ne csak minőségi jellemzők mentén, hanem számszerű adatokkal is próbálják
bemutatni a problémát amire a program reagálni kíván, illetve a korábbi
tevékenységeket.

Észrevételek, típushibák III.
•Bevált gyakorlatokra, a felhasznált elméleti háttérre utalni, hivatkozni.
•Amennyiben készül írásos/képi felvétel, amihez szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges, akkor azt csatolják a kérelemhez
•Módszertan bemutatása: a program során használandó eszközöket (pl. kérdőív,
előadás vázlat, film) sorolják fel, és csatolják a kérelemhez
•Koherencia (pl. számozásban) az összetartozó/egymásra épülő kérdések
megválaszolása esetén. Pl. 4.2-4.4 kérdések, 4.8-4.9. kérdések esetében.
•Szükséges humán erőforrás: ne csak a program megvalósításához, hanem a
kapcsolódó tevékenységekhez (helyzetfelmérés, monitorozás, értékelés, szupervízió
stb.) szükséges humán erőforrásra is gondoljanak.

Észrevételek, típushibák IV.
Legtöbb probléma, hiányosság:
• Mérhető, specifikus célok kitűzése és a vonatkozó indikátorok meghatározása a
SMART követelményrendszer mentén.
• Monitorozási és értékelési terv. Itt sokszor összekeveredik a
monitorozás/folyamatértékelés/eredményértékelés fogalma. Amennyiben nem
tervez értékelést a kérelmező az nem feltétlenül gond, de jelezni kell, és lehetőleg
indokolni, hogy miért nem.

További javaslatok
• Az értékelési adatlapot érdemes tanulmányozni, abból a szempontból is, hogy
melyek azok a kiemelt kérdések, melyeknél egyenként is el kell érni az 50% +1
pontot, és ezekre külön figyelmet fordítani – ha ezeknél nem érik el minimum
pontszámot, a program mindenképpen elutasításra kerül
• Elérhető segédanyagok használata (lásd Drog Fókuszpont honlapja, OEFI honlapja,
Drog Fókuszpont szeptemberi hírlevele)
• Az ajánlást elnyert programok jellemzői az OEFI honlapján elérhetők; indikátorok
meghatározása stb. kapcsán ezeket is érdemes lehet tanulmányozni

