
                                                                             Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 

 

 

31 grudnia 2019 roku 
 

II i III NABÓR KONKURSOWY W 2019 ROKU 
 

 
 

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ ZAWARTEJ W FORMULARZU SPRAWOZDANIA 
Z DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej było obowiązkowe. W II i III naborze 
konkursowym zrealizowane zostały 64 projekty i tyle odpowiedzi zostało udzielonych w 
formularzach sprawozdań. Dodatkowo, realizatorzy mieli możliwość dopisywania 
dodatkowych komentarzy dotyczących działań projektowych. 
 

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

zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

Lp. Wartość 
Liczba 

odpowiedzi 

1. Tak 64 

2. Nie  0 

 

 Komentarze dotyczące kontynuacji działań w przyszłości. Cytowanie oryginalne.   

Łącznie - 13 komentarzy. 

Lp. Komentarz 

1.  Praca bardzo im się spodobała i deklarują chęć współpracy w kolejnych 
wydarzeniach. 

2. W kolejnej edycji chcemy zaangażować więcej instytucji i osób, które wykonają 
dodatkowe bezpłatnie zajęcia dla dzieci. 

3. Integracja i chęć niesienia pomocy innym pokazuje nam, że warto robić więcej 
takich rzeczy w mieście. 

4. Wyłoniła się grupka 10-cio osobowa pozytywnie zakręcona której mocno zależy, 
żeby zająć miejsce na podium przy corocznych dożynkach gminnych, spotykamy 
się, rozmawiamy, pracujemy, ustalamy wspólnie, pleciemy koronę. Czuć we wsi 
powiew ożywienia mieszkańców wsi i to bardzo cieszy, motywuje do dalszego 
działania. 

5. Zarząd Klubu Golfistów podjął decyzję o kontynuowaniu akcji poprzez 
prowadzenie nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji raz w 
tygodniu / wtorek godz. 10/ we współpracy z właścicielem pola golfowego. W 
akcję włączy się także MOK Szczytna, który w swojej ofercie zaproponuje te 
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zajęcia wraz z dowozem dzieci na pole golfowe. 

6.  Po zakończeniu projektu mieszkańcy, którzy mieli okazję się poznać, będą 
kontynuować spotkania taneczne - grupa solo (1 grupa x2 w tyg.), grupy pary (3 
grupy x1 w tyg.) 

7. Planujemy kontynuowanie projektu - kolejne rozmowy z mieszkańcami (ze 
względu na ograniczony czas, nie zdążyliśmy porozmawiać ze wszystkimi, którzy 
mieli do opowiedzenia ciekawe historie), aby przygotować poszerzoną wersję 
książki w formie ebooka. Chcemy również spróbować dotrzeć do potomków 
niemieckich mieszkańców Eckersdorf i posłuchać ich wspomnień - zamieściliśmy 
już ogłoszenia na niemieckich grupach m.in. dla mieszkańców pochodzących z 
Dolnego Śląska. 

8. Pojawił się pomysł na organizację przez grupę nieformalną maratonu tanecznego, 
z którego zebrane fundusze zostaną przekazane na cel charytatywny - 
rehabilitację i dalsze leczenie niepełnosprawnej córki jednej z uczestniczek 
warsztatów tanecznych. 

9. Projekt odniósł ogromny sukces w środowisku lokalnym. Po każdym spektaklu 
twórcy otrzymywali zaproszenia do kolejnych działań w wioskach. Największą 
radość i dumę przyniosło jednak zainteresowanie i propozycja wystawienia 
"Dziadów" w styczniu 2010r. na deskach prawdziwego teatru - Teatru Zdrojowego 
w Polanicy Zdrój. Dla prowadzących projekt i warsztaty sukcesem jest fakt, że 
aktorzy zamierzają działać nadal, poza projektem, i już przygotowują Jasełka, 
które przedstawione zostaną w świetlicy wiejskiej w Janowcu i w wioskach, do 
których zostali zaproszeni. 

10. Wszyscy rodzice opowiedzieli się w ankiecie przeprowadzonej na portalu 
społecznościowym Facebook za kontynuowaniem w przyszłości rozpoczętych 
działań. 

11. Efekt jak grup osiągnęła przez tak krótko trwający projekt był spektakularny, 
przedstawienie zostało bardzo dobrze ocenione, otrzymaliśmy wiele zapytań o 
kolejne seanse. Nawiązane relacje i kontakty oraz zdobyte doświadczenie 
pozwolą nam na kontynuowanie takich działań w przyszłości. 

12. Uczestnicy warsztatów robotyki byli bardzo zainteresowani zajęciami i z radością 
przyjmowali informacje o kolejnych zajęciach. Często pytają czy będą znowu i 
kiedy zajęcia z robotyki. Pojawił się pomysł na zorganizowane takich zajęć także w 
innych świetlicach na terenie gminy. 

13. Wytworzone zostały więzi społeczne wokół wspólnej idei, nawiązana współpracę 
ze szkołami, co skutkować będzie organizacją podobnych zajęć w późniejszym 
terminie dla innych szkół. 

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

kompetencje społeczne?” zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

Lp. Wartość 
Liczba 

odpowiedzi 

1. Tak 64 

2. Nie  0 
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 Komentarze dotyczące wzrostu kompetencji. Cytowanie oryginalne.   

Łącznie  - 32 komentarze. 

Lp. Komentarz 

1. W prace włączyło się również dwóch wolontariuszy, którzy zdobyli nowe 
umiejętności społeczne. 

2. Rodziny również się zaangażowały. Część z nich pomagała przy organizacji szkoleń, część 
rodziców sprawowała opiekę nad dziećmi, by inni rodzice w tym czasie mogli się szkolić 

3. Realizacja projektu przebiegła bardzo sprawnie. Największym atutem jest trafność 
zaplanowanych działań oraz zadowolenie rodziców i dzieci. Nieoceniona okazała 
się współpraca z terapeutami, którzy kilkakrotnie poświęcili więcej czasu 
rodzicom niż projekt przewidywał. Np Przeprowadzili dodatkowe szkolenie, które 
zrobili bezpłatnie oraz psycholog dodatkowo przepracował bezpłatnie udzielając 3 
godz wsparcie rodzicom i dzieciom.  

4. Realizacja projektu bardzo pozytywnie wpłynęła na umiejętności i doświadczenie 
osób realizujących projekt. Dowiedzieliśmy się w praktyce - na własnej skórze - jak 
zarządzać ludźmi i projektami, jak planować budżet, myśleć o działaniach z dużym 
wyprzedzeniem. 

5. Dziękujemy i cieszymy się, że otrzymane środki umożliwiły nam integrację, rozwój 
i dały nam nową perspektywę artystycznego życia. 

6. Projekt pobudził aktywność środowisk lokalnych na szczeblu: samorząd, 
organizacje lokalne, mieszkańcy naszej wsi, lokalną prasę, media 
społecznościowe. 

7. Aktywowanie do działania mieszkańców poprzez wspólną organizację imprezy 
przyczyniło się także do zwiększenie oferty spędzania czasu dla różnych grup 
wiekowych. 

8. Projekt był bardzo ambitny. Wymagał od uczestników poświęcenie wielu godzin 
oraz przyswojenia dużej ilości wiedzy. 

9. Wydruk ulotek i plakatów okazał się możliwy nieodpłatnie, zaś zdjęcie do plakatu 
wykonał za symboliczną sumę 30 zł zaprzyjaźniony fotograf. 

10. W ramach projektu używaliśmy wielu sprzętów (łopaty, wiadra, grabie, rękawice, 
sekatory) użyczonych przez mieszkańców. 

11. Praca artystki jest wolontaryjna, natomiast materiały potrzebne do wykonania 
muralu podarowane zostały przez Slot Art Festival oraz szkołę podstawową. 

12. Realizacja tego projektu była dla nas cennym doświadczeniem i nauką na 
przyszłość. 

13. Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem, działającym od listopada 2018 r. Ten projekt 
był naszym pierwszym przedsięwzięciem, przy którym miałyśmy zewnętrzną 
dotację. Pierwszy raz mamy do czynienia z dokumentacją księgową i zasadami 
rozliczenia finansowego i merytorycznego takich projektów.  Jest to dla nas 
ciekawe doświadczenie i nauka. Cieszymy się, że dzięki wsparciu z Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw mogłyśmy charytatywnie zorganizować dzieciom 
fantastyczną zabawę. Dzięki festynowi zareklamowałyśmy również nasz klub 
uczniowski i nasze działania 

14. Obiad w restauracji Zagroda Kołodzieja jadło 44 uczestników, więc kwota 
powinna być wyższa, ale dzięki negocjacjom cenowym zmieściliśmy się w 
budżecie. 
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15. Do Ekomuzeum Tkactwa pojechało 45 uczestników, więc kwota powinna być 
wyższa, ale dzięki negocjacjom cenowym zmieściliśmy się w budżecie projektu. 

16. Członkowie organizacji, byli bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu, 
wykonywali dokumentację wstępną z kalkulacją budżetu i rozliczenie, wykonywali 
zdjęcia z przebiegu wydarzenia, kadra pedagogiczna z kwalifikacjami wychowawcy 
wypoczynku dla dzieci, trener tenisa i zawodnik z licencjami Polskiego Związku 
Tenisa, przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Dodatkowo partnerem organizacji był właściciel obiektu tenisowego Szkoła Tenisa 
Ogrodowa, który oprócz odpłatnego wynajmu kortów tenisowych, udostępnił 
bezpłatnie teren, wraz z niezbędnym sprzętem sportowym np. rakiety tenisowe, 
piłki nożne do zajęć ogólnorozwojowych, stół do tenisa stołowego ze sprzętem, 
miejsce na ognisko z drewnem, sprzęt muzyczny oraz środek transportu dla 
potrzeb zakupu napojów dla uczestników. Łącznie brało udział 8 członków 
organizacji bezpośrednio realizując projekt w formie wolontariatu. 

17. Ponadto grupa zaangażowała się w pomoc jednej z uczestniczek grupy, która ma 
niepełnosprawną córkę. Pojawił się pomysł na organizację maratonu tanecznego, 
z którego zebrane fundusze zostaną przekazane na rehabilitację i dalsze leczenie 
niepełnosprawnej córki jednej z uczestniczek warsztatów tanecznych. Grupa 
zaangażowała się również w promocję zbiórki dla chorej córki jednej z 
uczestniczek zajęć "Uwięziona we własnym ciele - Pomóż Uwolnić Kaję od bólu". 

18. Uczestnictwo w projekcie zwróciło uwagę na i rozwinęło działania pomocowe. 

19. W trakcie realizacji zadania/projektu przygotowane oraz złożone we właściwych 
instytucjach zostały dokumenty powołujące stowarzyszenie "Leśny spokój", które 
utworzyły osoby m.in. bezpośrednio zaangażowane w pracę w ramach grupy 
nieformalnej Razem dla Jar oraz w sprawna organizację wydarzeń realizowanych 
w ramach projektu. Tym samym środki z DFMI zaowocowały przekształceniem się 
działań dotychczas nieformalnych w sformalizowaną strukturę. 

19. Wzrosło w mieszkańcach przekonanie, że jak się czegoś bardzo pragnie to 
wspólnymi siłami można wszystkiego dokonać. 

20. Projekt stał się niepowtarzalną okazją do rozwoju kompetencji interpersonalnych 
i intrapersonalnych. 

21. Na pewno doświadczenie przy realizacji tego projektu będzie dla nich wskazówką 
przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. 

22. Jak do tej pory nie wiele działo się w Ruszowicach a przede wszystkim nie z grupą 
osób starszych. Jak pokazały działania ta grupa społeczna jest chętna do 
spotykania się, do dzielenia się swoimi umiejętnościami jak i pracy dla dobra 
wspólnego. 

23. Nastąpił wzrost zaufania członków wspólnoty lokalnej do działań grup 
nieformalnych / organizacji pozarządowych. 

24. Nawiązano relacje między członkami młodzieżowego środowiska społecznych 
działaczy, które w przyszłości będą podstawą do budowania trwałych relacji, 
łączących różne grupy młodych osób o podobnych wizjach i misjach swojej 
działalności. 

25. Dzięki uzyskanym środkom podnieśliśmy poziom i rangę wydarzenia. Zaproszone 
drużyny z chęciom przyjadą ponownie na Jelcza - Laskowic aby rywalizować z 
drużynami z naszej Akademii.  

26. Pierwotnie we wniosku zakładano przeprowadzenie warsztatów dotyczących 
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dokarmiania ptaków jedynie dla dzieci. Ze względu na zbliżającą się zimę a także 
błędy ludzi w dokarmianiu ptaków zdecydowano, że temat ten warto poruszyć w 
większym gronie odbiorców. Temat ten został zrealizowany w czasie warsztatów 
rodzinnych w dniu 16.11.2019 r., w których wzięli udział zarówno rodzice jak i 
dzieci. 

27. Mamy ogromną satysfakcję, że tak wiele osób( więcej niż w założeniach) 
uczestniczyło w naszym przedsięwzięciu. 

28. Od momentu premiery wniosku minęło kilka dni, a ciągle otrzymujemy 
wiadomości, maile i telefony z podziękowaniami i miłymi słowami za to co 
robimy. 

29. Wiedząc o dużym zainteresowaniu zajęciami rodzice uczestników projektu 
informowali z wyprzedzeniem, o nieobecności swoich dzieci tak aby umożliwić 
innym dzieciom udział w zajęciach dzięki czemu z większości zajęć mogła 
korzystać maksymalna liczba uczestników. Dzięki zaangażowaniu środków z poza 
projektu udało się zorganizować dodatkowe zajęcia robotyki dla dzieci i młodzieży 
nie uczestniczących w projekcie. Otrzymaliśmy także sporo zapytań o szczegóły 
warsztatów i o kontakt do osób prowadzących. 

30. Mamy informacje, że warsztaty z robotyki zostały zorganizowane także w innej 
świetlicy z terenu gminy. Na spotkaniu dla rodziców na ostatnich warsztatach 
robotyki obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. 

31. W projekcie wzięło udział dużo więcej osób niż zakładaliśmy. Prawie każdy 
przyniósł prezent dla zwierząt przebywających w schronisku. Wiele osób poruszył 
los bezdomnych zwierząt i w rozmowach deklarowali, że na pewno będą 
angażować się w pomoc potrzebującym. Rodzice podkreślali, że takie wydarzenie 
było potrzebne, że jest to duża lekcja empatii dla ich dzieci. Uczestnicy projektu 
chętnie podejmowali wszystkie proponowane działania. 

32. Projekt został bardzo dobrze odebrany przez lokalną społeczność, o czym może 
świadczyć wysoka frekwencja i chęć dalszej pomocy. Niepodważalnym sukcesem 
jest fakt, że mikołajkowego dnia dom znalazł starszy i niewidomy pies, a o kilka 
innych były zapytania. 

 

 Komentarze dotyczące napotkanych problemów w trakcie realizacji. 

Cytowanie oryginalne.  Łącznie - 13  komentarzy. 

Lp. Komentarz 

1. W przyszłości należy zaplanować mniejsze grupy maksymalnie 5 osobowe. W ten 
sposób wyeliminuje się wiele stresujących sytuacji dla dzieci i łatwiej osiągnie 
zamierzone cele. 

2.  W związku z mniejszą liczbą uczestników na warsztatach oraz niemożności 
przeprowadzenia poczęstunku w dwóch placówkach, zostały zorganizowane dwa 
dodatkowe warsztaty Sensoplastyki 31 lipca. 

3. Zakładana liczba 30 dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w festynie nie 
została osiągnięta, niepełnosprawnych dzieci podczas wydarzenia było 23 a 
wynikało to z faktu, że rozpoczęły się wakacje i część rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi wyjechała na turnusy rehabilitacyjne bądź urlop. 

4. Pierwotnie planowany piknik na terenie gminnym nie został tam zorganizowany - 
siła wyższa- gmina wydzierżawiła ostatecznie teren innej osobie w innym celu. 
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Ostatecznie zorganizowaliśmy spotkanie na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego. 

5.  Projektem objęto ostatecznie mniejszą niż zakładano liczbę odbiorców 
bezpośrednich. Mniejsza liczba odbiorów bezpośrednich wynika naszym zdaniem 
z faktu, iż zorganizowana konferencja, mimo obszernej promocji (plakaty, media 
społecznościowe, lokalna prasa, radio, strona internetowa) zgromadziła mniej 
uczestników. Przyczyny powyższego upatrujemy w terminie realizacji konferencji, 
ponieważ przypadła ona na czas wakacji (4 lipca), kiedy to rodziny wyjeżdżają na 
urlopy. Druga przyczyna tkwi naszym zdaniem w temperaturze, jaka towarzyszyła 
nam w dniu organizacji konferencji - było bardzo gorąco i parno, co szczególnie 
niekorzystnie wpływa na osoby z niepełnosprawnościami, a do nich przede 
wszystkim i do ich rodzin adresowana była konferencja. Nadmieniamy jednak, że 
świadomi byliśmy tego jak ważne jest osiągnięcie zakładanych rezultatów 
projektu i dlatego podejmowaliśmy wszelkie możliwe starania, by na konferencji 
zgromadzić jak najwięcej odbiorów. 

6. Mamy wrażenie, że o ile działania dla dzieci sprawdzają się na naszym terenie , to 
działania integrujące starsze osoby konkretnie w naszej wsi zważywszy na 
niesnaski pomiędzy nimi oraz naszą "obcą" obecność = jesteśmy ludźmi z miasta, 
od niedawna mieszkającymi na tej wsi - wymagają bardzo długiej i żmudnej pracy. 

7. Problemem było zachęcenie mieszkańców do udziału w wykładach. Mimo 
ogromnego entuzjazmu związanego z powstawaniem książki, chętnego włączenia 
się w rozmowy o przeszłości - nie szło to w parze z udziałem w spotkaniach w 
świetlicy wiejskiej. Nie znamy przyczyny niskiej frekwencji mieszkańców. 

8. Grupa jak dotąd nigdy nie pisała a tym samym nie realizowała żadnego projektu.  
Nigdy nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach, dlatego też trudno im było 
pogodzić się z przestrzeganiem skrupulatnie zapisów w budżecie. 

9. Uzasadnienie większej ilości uczestników zajęć: w projekcie zakładano, że 
bezpośrednich odbiorców będzie 35 . Liczba uczestników była prawie dwukrotnie 
wyższa. Powodem jest duże zainteresowanie zajęciami zarówno ze strony 
pracowników Centrów jak i rodziców oraz dzieci i młodzieży. 

10. Uzasadnienie przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań: z powodu 
okresu świątecznego (1 i 11 listopad) przesunięto termin rozpoczęcia realizacji 
zadań edukacyjnych. 

11. Na wydarzeniu pojawiły się 53 osoby z 60 planowanych. Dołożono wszelkich 
starań, aby pojawiła się zakładana liczba beneficjentów wydarzenia i pomimo 
otrzymanych potwierdzeń od uczestników na mailu lub prywatnych 
wiadomościach 7 osób nie przyszło z przyczyn nam nieznanych. 

12. Niestety część dzieci z poszczególnych drużyn nie przyjechało mimo wcześniejszej 
zapowiedzi i zgłoszenia, ze względów niezależnych od organizatora (przyczyny 
zdrowotne oraz losowe ). 

13. Niestety nie udało zorganizować konferencji dla osób zajmujących się sprzedażą i 
dystrybucją produktów spożywczych, pomimo wielu prób zaproszenia 
przedstawicieli powyższych grup zawodowych na konferencje. Stowarzyszenie 
oprócz wręczanych osobiście zaproszeń, namówiła lokalne media o wsparcie idei, 
poprzez promowanie na swoich social mediach informacji o wydarzeniu. Niestety 
zarówno jedne, jak i drugie działania nie przyniosły rezultatów w postaci chętnych 
osób do uczestniczenia w spotkaniu z zaproszonymi przez nas gośćmi. 
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Przedsiębiorcy tłumaczyli się brakiem czasu, brakiem osób decyzyjnych oraz 
stwierdzeniem, że problem marnowania żywności u nich nie występuje. Sytuacja 
te nie była zaskoczeniem dla jednego z zaproszonych prelegentów - Dyrektora 
Banku Żywności we Wrocławiu, który w oparciu o własne doświadczenie oraz 
raport ministerialny stwierdził, że gmina Oława należy do tzn "białych plam" na 
mapie Polski, czyli około 8% gmin, które nie przystąpiły do Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Można więc zatem przypuszczać, że brak 
uczestnictwa w takim programie, tym samym brak nawiązanych wcześniejszych 
kontaktów z przedsiębiorcami, nie wyrobił w nich "nawyku" potrzeby tego typu 
działań i wagi problemu. Pomimo tego, iż konferencja zaplanowana nie odbyła 
się, to liczba beneficjentów w trakcie pozostałych działań była większa od 
zakładanej. Projekt został dobrze przyjęty przez lokalne media oraz społeczność. 

 


