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31 grudnia 2018 roku 
 

I NABÓR KONKURSOWY W 2018 ROKU 
 

 
 

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ ZAWARTEJ W FORMULARZU SPRAWOZDANIA 
Z DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej było obowiązkowe. W I naborze konkursowym 
zrealizowane zostały 52 projekty i tyle odpowiedzi zostało udzielonych w formularzach 
sprawozdań. Dodatkowo, realizatorzy mieli możliwość dopisywania dodatkowych komentarzy 
dotyczących działań projektowych – zebrano ich 47. 
 

1. Na pytanie „Czy deklarujecie Państwo wolę kontynuacji działań w przyszłości?” 

zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

Lp. Wartość 
Liczba 

odpowiedzi 

1. Tak 52 

2. Nie  0 

 

 Komentarze dotyczące kontynuacji działań w przyszłości. Cytowanie oryginalne.   

Łącznie 15 komentarzy. 

Lp. Komentarz 

1.  Dzieci polubiły zajęcia i chcą kontynuować naukę. Nie chcemy przerywać zajęć  
i będziemy szukać dofinansowania do takiej formy nauki. W planach chcemy 
wzbogacić zajęcia z lektorem o kursy on-line i konwersacje w języku angielskim. 

2. Wodsonki planują w styczniu 2019r. organizację maratonu tanecznego LATINO,  
z którego zebrane fundusze zostaną przekazane małej Roksanie walczącej  
z nowotworem. uczestnictwo w projekcie nie tylko ale również rozwinęło działania 
pomocowe. 

3. Pomimo tego, że uważamy cele projektu za zrealizowane w założonym zakresie, 
czasie i budżecie, to chcemy wyrazić ochotę do kontynuowania projektu w ramach 
realizacji następnych mikro-projektów z dofinansowaniem dla grup nieformalnych.  

4. Dziękujemy za zaufanie i wierząc, że to nie ostatni projekt jaki realizujemy razem  
z FIO i DFOP. 

5. Osoby uczestniczące w naszych zajęciach zadeklarowały również chęć uczestnictwa 
w podobnych zajęciach w przyszłości oraz polecania ich swoim bliskich. 

6.  Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem, uczestnicy dopytywali się  
o możliwość jego kontynuacji w przyszłości oraz deklarowali chęć czynnego 
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uczestnictwa i pomocy. 

7. Zdobyliśmy doświadczenie które w przyszłości pozwoli nam jeszcze lepiej 
przygotować się do nowych projektów. 

8. Aktywny udział w projekcie nauczycieli poszczególnych szkół daje nadzieję na 
kontynuację zajęć w przyszłości. Obecność przedstawicieli Urzędu Miasta pokazuje, 
że władze miejskie są zainteresowane i wykazują poparcie dla inicjatyw 
aktywizujących dzieci do sportów, również tych mniej popularnych. 

9. Zdecydowaliśmy, że będziemy nasze spotkania kontynuować w miesiącu grudniu  
i zaczniemy spisywać ciekawe zwyczaje i tradycje przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

10. Cel został osiągnięty gdyż powstała grupa dzieci uczestniczących w zajęcia 
cyklicznych , nieprzerwanie i pragnących dalej kontynuować kreatywną przestrzeń. 

11. Projekt był dla nas cennym doświadczeniem i na pewno będziemy chcieli 
przeprowadzić jakiś w przyszłości. 

12. Większość uczestników wyraziło chęć kontynuacji zajęć tanecznych w przyszłości. 

13. Nauczyciele zgłaszają potrzebę  tego typu zajęć w innych równoległych klasach oraz 
na wyższym poziomie edukacji, tym samym istnieje poważna przesłanka 
kontynuowania  tego typu projektów w przyszłości. 

14. Niemal wszyscy uczestnicy wykazali chęć kontynuowania uczestnictwa w zajęciach, 
co świadczy o zmianie nastawienia do sposobu spędzania wolnego czasu. 

15. Przygotowujemy założenia pod scenariusz nowego filmu dla naszej grupy  
z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu.                                                                                                                                          

 
2. Na pytanie „Czy Państwa zdaniem dzięki realizacji projektu wzrosły Państwa 

kompetencje społeczne?” zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

Lp. Wartość 
Liczba 

odpowiedzi 

1. Tak 52 

2. Nie  0 

 

 Komentarze dotyczące wzrostu kompetencji. Cytowanie oryginalne.   

Łącznie 18 komentarzy. 

Lp. Komentarz 

1. Ta realizacja dała nam możliwość przeprowadzania pierwszego, autorskiego, 
samodzielnego projektu społeczno-artystycznego, co było naszym marzeniem już 
od wielu lat. Było to dla nas bardzo ważne doświadczenie, ponieważ 
uczestniczyliśmy we wszystkich etapach tworzenia projektu, mogliśmy się 
zmierzyć, oczywiście w mikroskali, ale ze wszystkimi wyzwaniami z jakimi spotykają 
się koordynatorzy duży inicjatyw społecznych. Teraz mamy zdecydowanie większą 
odwagę i chęć do realizacji takich inicjatyw, ponieważ realizacja Balu Weneckiego 
na Brochowie pokazała nam, że ludzie są naprawdę chętni do udziału i pomocni 
przy realizacji takich projektów. 

2. Projekt był ciekawym doświadczeniem, gdyż do tej pory nie spotkaliśmy się  
z podobną realizacją skierowaną do rodzin i bliskich osób na wolności, których 
członkowie rodziny odbywają karę pozbawienia wolności. 
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3. Projekt przyniósł również korzyść dla członków grupy nieformalnej, którzy dzięki 
temu zrealizowali zadanie z poczuciem odpowiedzialności, wspólnoty i celu. Zespół 
zdobył kolejne doświadczenie, które z pewnością zaowocuje przy realizacji 
następnych projektów. 

4. Jesteśmy jako samodzielna inicjatywa niezmiernie szczęśliwi, że mogliśmy 
przeprowadzić tak fantastyczną i ważną inicjatywę. Nabraliśmy przy tym cennego 
doświadczenia i ogromnie dużo się nauczyliśmy. 

5. Projekt przyniósł korzyści zarówno uczestnikom, ich rodzinom a także nam jako 
grupie nieformalnej. Zdobyliśmy doświadczenie które w przyszłości pozwoli nam 
jeszcze lepiej przygotować się do nowych projektów. 

6. Ważnym, aspektem tego projektu okazała się jego organizacja, szczególnie dla jego 
realizatorów. Właściwe przeprowadzenie tego projektu wymagało zaangażowania 
wszystkich członków młodej organizacji, którzy pomimo jasnego podziału 
kompetencji, wzajemnie sobie pomagali. Również współpraca merytoryczna  
i organizatorska z zaprzyjaźnionym Klubem Rugby Miedziowi Lubin, szczególnie 
podczas przebiegu turnieju i w kontaktach ze szkołami, stała się pomocna, także ze 
względu na ogromny zasób bazy adresów telefoniczno-mailowych. 

7. Projekt pokazał jak ważne są działania oddolne, jak istotne znaczenie ma 
zaangażowanie jednostek w "małe - wielkie" rzeczy do lokalnych grup. Dzięki 
realizacji zadania my jako grupa nieformalna zdobyliśmy doświadczenie zarówno 
logistyczne, operacyjne, merytoryczne jak i praktyczne w pracy z tak dużą grupą 
odbiorców. Natomiast uczestnicy zadania mogli skorzystać z szeregu atrakcyjnych 
zajęć ucząc się przy tym jak ważna jest współpraca i wzajemna pomoc 

8. Tak, zostały osiągnięte wszystkie założone cele realizacji, tj. rozwój i wzmocnienie 
profilaktycznych grup wsparcia w powiecie  lubańskim i okolicznych poprzez  
zwiększenie kompetencji miękkich u 15 osób działających w ww. grupach  
w zakresie samopomocy, pozyskanie umiejętności przez przeszkolone osoby  
w zakresie motywowania ich do podjęcia leczenia / rehabilitacji osób 
uzależnionych, uzależniających się, ofiar przemocy, integracja lokalnych  grup 
samopomocowych. 

9. Projekt wzmocnił więź społeczną między uczestnikami oraz lokalną społecznością. 

10. Poprzez cotygodniowe spotkania zrealizowano również cele poboczne  
tj. zaktywizowaliśmy grono seniorów, przywróciliśmy uśmiech na twarzach wielu 
osób (nie tylko tych starszych), dzieci początkowo czujne i spięte, znalazły w swoich 
przyszywanych babciach i dziadku przyjaciela, poprzez częste odwiedziny 
rodzeństwa naszych uczestników i ich rodziców były to warsztaty prawdziwie 
wielopokoleniowe. 

11. Zainteresowanie trzykrotnie przekroczyło planowane przez organizatorów ramy, 
jednak charakter przedsięwzięcia umożliwił udział zwiększonej liczby uczestników. 
Bezpośrednio po zakończeniu projektu zauważono duże zainteresowanie medialne 
co do przeprowadzonych działań jak również bardzo pozytywny odzew 
mieszkańców gminy w stosunku do samej inicjatywy spaceru jak i planowanych 
przyszłych działań fundacji, co można uznać za duży dodatkowy benefit z projektu. 

12. Podczas warsztatów, spotkań i akcji integrowaliśmy się. Była to doskonała 
możliwość do wspólnych rozmów, dyskusji, wymiany umiejętności (ci, którzy lepiej 
radzili sobie z jakąś techniką rękodzieła, pomagali i udzielali instrukcji innym). 

13. Dodatkowy rezultat projektu w postaci środków finansowych na realizację własnej 
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inicjatyw, które zostały przyznane uczestnikom projektu przez jednego z naszych 
Partnerów. 

14. Warto podkreślić, że włączyć w organizację wydarzenia jak również jego przebieg 
udało się osoby, które nie zostały wcześniej uwzględnione np: - udział Komendanta 
Hufca Wałbrzych - akompaniament skrzypka - większa liczba osób w chórze - 
większa liczba osób wspomagających organizacje wydarzenia - wystawa prac 
plastycznych dzieci z ośrodka wychowawczego - o tematyce naszego wydarzenia 

15. Zwiększyły się możliwości budowania i rozwijania kompetencji kulturowych  
i kreatywnych wśród mieszkańców gminy Ziębice. Zwiększyły się możliwości 
integracji międzypokoleniowej i tolerancji, poprzez stworzenie przestrzeni i udział 
w warsztatach tanecznych opartych na kulturze Afryki. Zwiększyła się oferta 
kulturalnej gminy o ciekawe wydarzenie oparte na muzyce na żywo. 

16. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ,,Dlaczego Nie'' jest bardziej rozpoznawalne oraz 
cieszy się większym zainteresowaniem. Liczba odbiorców dzięki pomocy naszej 
lokalnej władzy zwiększyła się o ponad 200%. DZIĘKUJEMY ZA  MOŻLIWOŚĆ 
REALIZACJI PROJEKTU 

17. 1 .W ramach realizacja projektu udało nam się ponadplanowo zorganizować 
bezpłatne warsztaty zdrowego żywienia dla 15 uczestników i nawiązaliśmy 
współpracę z osobami prowadzącymi w celu poszerzenia grupy odbiorców.  
2. Zostały pozyskane dodatkowe nagrody dla dzieci od osób prywatnych 
zamieszkujących gminę Głuszyca. 

18. Wsparcie trudnej młodzieży wymagało dużego wyczucia i empatii. Niektóre 
pierwotnie zakładane aktywności okazały się niemożliwe do zrealizowania ze 
względu na ich początkową niechęć do udziału w warsztatach. Dzięki tematyce, 
naszemu zaangażowaniu i kompromisom udało nam się zaprzyjaźnić oraz szczerze 
i życzliwie podyskutować o ich sytuacji równocześnie pokazując stojące przed nimi 
możliwości. 

 

 Komentarze dotyczące napotkanych problemów w trakcie realizacji. 

Cytowanie oryginalne.  Łącznie 14 komentarzy. 

Lp. Komentarz 

1. W grupie docelowej były dzieci w wieku 3-7 lat a nie 4-10 z uwagi na utrudnienia 
przy dokumentacji RODO dla uczniów szkół podstawowych (w przedszkolu te zgody 
były możliwe do zebrania sprawnie i szybko, w szkołach podstawowych nie było to 
tak jasne i łatwe do wykonania co uniemożliwiłoby realizację projektu w terminie). 

2. Napotykane były problemy, które mimo, że staraliśmy się przewidzieć, stawały się 
większe w obliczu realizacji projektu, np. zamknięcie listy uczestników - do godziny 
rozpoczęcia wydarzeń znana była jedynie szacunkowa liczba osób, które wezmą 
udział - ostateczna liczba osób była znana po rozpoczęciu wydarzenia - wynikało to 
ze specyfiki komunikacji z tą grupą docelową. Jednak staraliśmy się zapewnić udział 
każdemu chętnemu kto się do nas zgłosił. 

3. Mimo dołożonych starań 9 osób nie zgłosiło się z przyczyn losowych (choroba lub 
sprawy osobiste). Szkolenie miało charakter całkowicie nieodpłatny, dlatego też nie 
było możliwości wyegzekwowania obecności. 

4. W ramach projektu zaplanowany był wyjazd na spektakl "Blaszany bębenek", 
jednak ze względu na ograniczenie wprowadzone przez Teatr Capitol (dotyczyło 
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braku możliwości uczestnictwa w przedstawieniu dzieci i młodzieży poniżej 16 roku 
życia), konieczna była zmiana. Decyzją organizatorów zmieniony został cel wyjazdu, 
tj. uczestnicy wzięli udział w koncercie jazzowym, który odbył się w ramach 34. 
Głogowskich Spotkań Jazzowych. Mimo tej zmiany, cel projektu został 
zrealizowany. 

5. Podczas projektu który realizowaliśmy był zaplanowany piknik Edukacyjny na 
świeżym powietrzu, ze względu na pogodę piknik musiał się odbyć  
w pomieszczeniach zamkniętych, temperatura na zewnątrz nie pozwalała na 
zrealizowanie tego pikniku w plenerze.      

6. Nie zawsze nasze działania były proste, często musieliśmy przekonywać naszych 
znajomych, że szycie kotylionów to nie tylko zajęcie dla kobiet. Mężczyźni też mogą 
taką pracę wykonać. Jeżeli spojrzycie Państwo na listy obecności, zwrócicie uwagę 
na daty urodzin, jesteśmy naprawdę Starą Wiarą, czasami ciężko było nawlec nitkę 
do igły.... 

7. Niestety nasza grupa seniorów nie powiększyła się znacząco. Przyłączyli się do nas 
seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach w bibliotece. Niestety część zapraszanych 
przez nas osób odmawiało włączenia się w działania, czy choćby przyjścia na kawę, 
wymawiając się brakiem czasu, obowiązkami. 

8. Niestety okazało się, że mieszkańcy naszego miasta nie zawsze chcieli włączyć się 
do naszych działań. Pomimo wiszących plakatów, ogłoszeń na facebooku, 
zaproszeń ustnych, uczestników projektu było mniej. Wiemy, że jeżeli będziemy w 
przyszłości brać udział w takim przedsięwzięciu, to musimy ostrożniej szacować 
ilość uczestników.  

9.  W wydarzeniu wzięło udział ok 100 osób - jest to mniejsza ilość niż zakładano o 20 
osób. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić z czego wynika ta różnica, być może z 
tego że wydarzenie odbyło się w sobotę a to dla części osób dzień roboczy, być 
może nasze kanały promocji były nie wystarczające i nie do wszystkich dotarła 
informacja o wydarzeniu, albo być może nie dla wszystkich mieszkańców naszej 
miejscowości było to atrakcyjne wydarzenie. 

10. Podczas slajdowiska oraz koncertu finałowego uczestniczyło mniej osób niż się 
spodziewaliśmy. Poprzednim razem kiedy organizowaliśmy koncert w tym samym 
miejscu, udało nam się zgromadzić 100 osób, stąd i tym razem założyliśmy podobną 
frekwencję. Niższa frekwencja być może spowodowana była tym, że tego samego 
dnia oraz dzień wcześniej w kilku miejscach w Ziębicach obywały się imprezy 
Andrzejkowe, zatem można powiedzieć - że były to imprezy konkurencyjne. W dniu 
koncertu również nastąpił wyraźny spadek temperatury, co mogło dodatkowo 
zniechęcić do wyjścia z domu. Dokonaliśmy wszelkich starań promocyjnych, żeby 
zgromadzić jak największą publiczność, były wywieszone plakaty, utworzone 
wydarzenie na FB, aktywnie promowały nas Ziębickie Centrum Kultury oraz 
Ziębicka Informacja Turystyczna, wspólnie z uczestniczkami warsztatów 
zachęcaliśmy znajomych i rodziny. Pomimo mniejszej frekwencji i tak uważamy 
projekt za bardzo udany, odwiedziły nas osoby nie tylko Ziębic ale także m.in: 
Ząbkowic Śląskich, Kamieńca Ząbkowickiego i okolicznych wsi takich jak: 
Witostowice, Nowina, Jasienica. 

11. W trakcie realizacji projektu grupa RAZEM napotkała bariery w postaci nieśmiałości 
oraz obawy potencjalnych uczestników projektu. Osoby przybywające lub 
trzymające się na uboczu bały się wziąć udział w projekcie nie podając przyczyny. 
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Taka osoba możliwe, że obawiała się odbioru jej osoby przez osoby trzecie. Dopiero 
po kilku rozmowach, po przedstawieniu celu realizacji projektu oraz 
przedstawianiu jego działania część osób wyraził chęć do wzięcia udziału w 
projekcie. Prace zgłaszane przez uczestników były m.in. wiersze, obraz/plakat oraz 
rzeźba. Część potencjalnych osób mogących zostać uczestnikami projektu nie miało 
w sobie śmiałości lub odwagi do wzięcia udziału w projekcie. Wynika to ze 
społeczeństwa w jakim na co dzień się otaczają oraz w obawie w pojawieniu się coś 
nowego. Na szczęście po przez działania grupy RAZEM udało się zebrać grupę ludzi, 
która bardzo się zżyła podczas realizacji projektu. 

12. Nie udało się, pomimo licznych starań, skompletować grupy judo z elementami 
samoobrony w takim wymiarze jaki założono we wniosku. Dodatkowo 
informowaliśmy i zapraszaliśmy do udziału w zajęciach na stronach internetowych 
Gminy Marcinowice i Facebook. Osobiście dwukrotnie prezes Stowarzyszenia oraz 
instruktor judo rozmawiali z grupą młodzieży aby zmotywować ich do aktywnego 
udziału w zajęciach. Niestety młodzi ludzie tłumaczyli się: brakiem czasu 
spowodowanym pojazdami do szkoły ,przygotowaniem do szkoły, obowiązkami 
domowymi oraz zmianowością pracy. Wg. Naszej oceny bardzo słaba jest 
motywacja do podejmowania działań oraz niski poziom świadomości korzyści jakie 
niesie dbanie o własne zdrowie i samopoczucie. 

13. Nie została sporządzona dokumentacja fotograficzna z basenu, ponieważ 
uczestnicy są w strojach kąpielowych oraz z wyjazdu na bilard, ponieważ miejsce, 
w którym znajduje się bilard jest bardzo słabo oświetlony, w związku z tym zdjęcia 
nie wychodzą. Na potwierdzenie odbycia się wyjazdu została przekazana lista 
obecności. 
Nie udało osiągnąć się określonej we wniosku ilości odbiorców. Zakładano większą 
liczbę dzieci biorących udział w warsztatach i zajęciach profilaktycznych, ponieważ 
był to okres chorób, wile osób nie przyszło na zajęcia pomimo wcześniejszej 
deklaracji. W Dniu bez agresji wzięło udział 160 osób, ale ponieważ w projekcie 
zakładaliśmy 60, to nie uwzględniałam ich w realizacji projektu. Z powodu 
nieodpowiadającego terminu spotkania ze specjalistą dla seniorów przyszła jedynie 
ich delegacja. 

14. Projekt został zmodyfikowany w dwóch zakresach ze względu na trudności na jakie 
napotkaliśmy w trakcie jego realizacji. Pierwsza zmiana dotyczyła przejazdów po 
plenerach filmowych jednak ze względu na brzydką aurę niestety nie było chętnych 
do udziału w nich, dlatego chcąc wykorzystać środki ale równocześnie widząc 
faktyczną potrzebę, zorganizowaliśmy przejazd podopiecznych do Biblioteki pod 
Atlantami gdzie odbywały się planowe warsztaty. Druga zmiana dotyczyła projekcji 
filmu w kinie Apollo, niestety w tym terminie okazało się iż zarówno proponowane 
przez kino godziny ewentualnej projekcji jak i zgoda Dyrekcji Ośrodka na udział 
podopiecznych ośrodka w pokazie filmu nie były możliwe. Dlatego też 
przygotowane zostało alternatywne rozwiązanie - pokaz filmu w Bibliotece pod 
Atlantami w planowanym terminie 6 grudnia 2018r w którym udział mogli wziąć 
podopieczni MOS. 

 
 


