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BADANIE ANKIETOWE – 2021 ROK. 
 
 
Opracowania zbiorcze z 48 ankiet ewaluacyjnych dołączonych do składanych sprawozdań 
przez beneficjentów Małych Inicjatyw. 
 

 
1. Czy deklarujecie Państwo wolę kontynuacji działań w przyszłości? 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 32 0 

GRUPY INICJATYWNE 16 0 

RAZEM 48 0 

2. Czy Państwa zdaniem dzięki realizacji projektu wzrosły Państwa kompetencje 
społeczne? 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 32 0 

GRUPY INICJATYWNE 16 0 

RAZEM 48 0 

 
3. Czy w Państwa działaniach wzięli udział wolontariusze/wolontariuszki? 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 22 10 

GRUPY INICJATYWNE 11 5 

RAZEM 33 15 
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Jeśli tak, to proszę wpisać liczbę osób: 

MŁODE NGO 159 

GRUPY INICJATYWNE 117 

WOLONTARIUSZE RAZEM: 276 

4. Czy po zakończeniu realizacji działań zyskaliście Państwo nowych 
członków/członkinie lub/i wolontariuszy/wolontariuszki, którzy chcą  
w przyszłości wspierać działania lokalne? 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 28 4 

GRUPY INICJATYWNE 12 4 

RAZEM 40 8 

Jeśli tak, to proszę wpisać liczbę osób: 

MŁODE NGO 113 

GRUPY INICJATYWNE 73 

WOLONTARIUSZE RAZEM: 186 

5. Czy w ramach projektu został dokonany zakup na rozwój instytucjonalny/ 
środków trwałych? 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 11 21 

GRUPY INICJATYWNE 3 13 

RAZEM 14 34 
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UWAGI Z ANKIET  
(zachowano oryginalną pisownię) 

Wskaźniki: 

• Łączna ilość wszystkich uczestników bezpośrednich wyniosła 54 osoby, była niższa 
od założeń projektu z uwagi na sytuację pandemiczną (z dnia na dzień została 
nakładana kwarantanna na zadeklarowanych uczestników warsztatów) oraz sezon 
na przeziębienia. 

• Przekroczono wskaźniki założone w projekcie: odbiorcy bezpośredni o 24% - 87 
osób (uczniowie SP z Brzegu Dolnego i Wołowa), podczas gdy zakładano 70 osób 

oraz odbiorcy pośredni o 35% - 135 osób, podczas gdy zakładano 100 osób. Ze 
względu na duże zainteresowanie projektem zwiększono liczebność grup w DOK. 
Było to możliwe dzięki pomocy ze strony Wolontariuszy. 

• Pomimo złożonych pisemnych deklaracji chęci uczestnictwa w zajęciach, zdarzało 
się, że takie osoby z przyczyn losowych i osobistych nie przychodziły. 

• Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną i zdrowotną uczestników, Dyrekcja 

Szkoły została poproszona o stworzenie listy rezerwowej oraz potwierdzanie 
uczestnictwa. 
 

• Zamiast 250 - 180 uczestników (z powodu koronawirusa mieliśmy 
ograniczony dostęp do domów opiekuńczo-młodzieżowych) 
 

• W większości działań udział brało więcej niż zakładaliśmy osób. 

• Działania projektowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Bagna i całej Gminy Oborniki Śląskie. 

Dodatkowe działania: 

• Podczas spotkania z rodzicami odbyła się sesja zdjęciowa dla każdej grupy 

wiekowej. Zostały wykonane zdjęcia grupowe oraz zdjęcia świąteczne. Sesja 
została wykonana charytatywnie przez rodziców jednej z uczestniczek projektu. 

• Uczestniczki projektu oprócz nagród za konkurs oraz słodkości otrzymały torby 
sportowe. Torby zostały zakupione dzięki sponsorowi, a także część środków 
zostało zapłaconych z konta Stowarzyszenia. 

• Przeprowadzono dodatkowy wykład o mikrobiologii w kosmetykach. 
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Plusy/zyski/kompetencje/doświadczenie: 

• Poprzez realizację tego projektu dostrzegliśmy jak ważne są w naszym lokalnym 
społeczeństwie takie inicjatywy. Bowiem jest to wielka możliwość integracji 
społecznej. 

• Uczestniczenie we wspólnych działaniach pozwoliło nam na to, że nabraliśmy i 
pewności zarówno w naszej formie fizycznej, w naszej postawie, nauczyliśmy się, 
że warto rozmawiać o sobie , warto oceniać swoje emocje i je katalogować. 

• Zdobyte doświadczenia z psychologii utwierdziły nas, że można inaczej podchodzić 
do problemów życia codziennego a zwłaszcza w dobie panującej nadal pandemii. 

• Mogliśmy się wykazać umiejętnościami artystycznymi oraz kulinarnymi. 
• Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń. 

 
• Wspólne wyjazdy do wód termalnych w Cieplicach były doskonałym relaksem 

zdrowotnym. 
 

• Realizując projekt angażowaliśmy własne siły, potencjał ludzki, integrowaliśmy 
lokalne społeczeństwo, wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami. 
 

• Czerpaliśmy wiedzę w różnych dziedzinach. 
 

• Stwierdzamy, że  my twórcy takiego projektu oraz nasze lokalne społeczeństwo z 
wielkim zaangażowaniem w przyszłości możemy kontynuować podobne 
przedsięwzięcia. 
 

• Realizacja projektu była dla nas naprawdę wyjątkowym czasem. 

• Widząc łzy w oczach osób, którym wręczano kompozycje, kwiaty, stroiki itp. 
zrozumieliśmy, jak ogromny sens mają takie działania. 

• Mimo, że to tylko drobny gest, dla tych osób było to ogromne wydarzenie. 

• Dla takich chwil naprawdę warto działać. 

• To nam daje siłę do dalszej pracy. 

• Doceniając zaangażowanie uczniów pozwoliliśmy im wybrać sobie nagrody za 
określoną kwotę (różną w zależności od miejsca, które zdobyli w konkursie). 
Większość z nich wybrała książki, ale byli też uczniowie, którzy wybrali różne 
akcesoria plastyczne. Papiernicze lub karty podarunkowe do Empiku. Zakup ten 
pozwolił nam na spełnienie oczekiwań uczestników konkursu i docenienie ich 

wkładu pracy. 
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• Lokalne Stowarzyszenie Integracji Społecznej dostrzegło potencjał działań naszej 

grupy i zaproponowało nam wsparcie podczas zakładania i prowadzenia 
stowarzyszenia. 

• Dzięki szkoleniom prowadzonym przez DFOP w trakcie realizacji projektu, 
zwiększyły się kompetencje naszej grupy nieformalnej w zakresie wybranych 
obszarów związanych z NGO, w szczególności dotyczyły one rzeczowego 
przygotowywania wniosków projektowych, rozliczania i odpowiedniego opisywania 
wydatków, przygotowywania sprawozdań z realizacji projektów, RODO, sposobów 
angażowania lokalnej społeczności i możliwości finansowania inicjatyw lokalnych. 

• Z powodu izolacji edukatorów spowodowanej koronawirusem lekko przesunął się 
nam harmonogram spacerów i warsztatów. Zmieściliśmy się jednak w terminie 
realizacji. 

• Uczestniczkami niektórych naszych działań były osoby z pewnymi 
niepełnosprawnościami (problemy w poruszaniu się i widzeniu), które miały 
możliwość wzięcia udziału w pełnym wymiarze we wszystkich zajęciach. 

• Dodatkowo na spotkaniach pojawiło się kilka osób z Ukrainy i Białorusi, które 
bardzo dobrze odnalazły się w gronie uczestniczek, a jedna z nich zaangażowała 
się również w pomoc organizacyjną. 

• Projekt był bardzo dobrze przyjęty przez społeczność szkolną oraz rodziców 
uczniów. 

• Rodzice niejednokrotnie dziękowali za możliwość nieodpłatnego uczestniczenia ich 
dzieci w zajęciach. 

• U uczestników bardzo wzrosła motywacja do pracy, oraz ich wiara we własne 
możliwości, wzrósł ich poziom samoakceptacji. Byli niezwykle dumni z 
wykonanych przez siebie prac. 

• Podczas tworzenia wspólnej mozaiki nauczyli się współpracy w grupie oraz 
odpowiedzialności we wspólne dzieło. 

• Nawiązały się też nowe przyjaźnie. 

• Dzięki dofinansowaniu z DFMI mogliśmy mocniej zaznaczyć obecność 
nowopowstałego Centrum Aktywności Lokalnej Duosfera, Bałtycka8, we 
Wrocławiu. 

• Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że ciekawe i fajne inicjatywy mogą dziać się w 
pobliżu, mogą być profesjonalnie przygotowane i być dla ich udziału darmowe. 
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Dodatkowo podkreśliliśmy potencjał samych mieszkańców, tego miejsca i siłę 
współpracy, która drzemie w organizacjach przy odrobinie wsparcia. 

Finanse/rozliczenie: 

• Zgodnie z informacją od opiekuna projektu o możliwości przesunięć kwot między 
poszczególnymi pozycjami do maksymalnie wzrostu o 10 procent przewidzianej w 

pozycji kwoty. 

• Udało się kupić odpowiednie produkty w tańszej cenie. 

• Zakupiono więcej produktów na wspólną biesiadę. 

• Zakupiono droższe nagrody dla dzieci. 

• Udało się odpowiednie produkty zakupić w tańszej cenie. 

• Zakupiliśmy dzięki oszczędnościom z innych pozycji lepsze produkty. 
 

• Łączna kwota jest zgodna z budżetem. 

• W projekcie nie były zawierane żadne umowy o pracę / dzieło, czy umowy 

zlecenie. 
 

• Na potrzeby projektu, sala do treningów oraz sala w Domu Kultury została 
udostępniona za darmo. 

 
Przyszłość: 

• Seniorki z Pastuchowa wyraziły chęć kontynuowania działań. Chcą mieć swój 
własny klub w którym mogłyby się regularnie spotykać. 

• Fundacja będzie poszukiwać dotacji na sfinansowanie działań.  
 

• Z przeprowadzonych ankiet wśród uczestników i opiekunów pozyskaliśmy wiele 

istotnych informacji na temat tego, co najbardziej podobało się dzieciom i co 
możemy wzmocnić następnym razem, co budziło ich największe emocje, jakie 
informacje przyswoiły, czego nowego się nauczyły, czym interesują się na co dzień 
i jakie pasje chcą rozwijać, czego brakuje im w obecnej lokalnej ofercie zajęć 
pozalekcyjnych i warsztatów. Co nas bardzo cieszy, uzyskaliśmy 100% 
pozytywnych komentarzy (ankiety były anonimowe) i 100% osób deklarowało 
również chęć udziału w podobnych warsztatach w przyszłości. Wszystko to 
sprawia, że możemy przygotować kolejny program "szyty na miarę" potrzeb 
lokalnej społeczności. 
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O Operatorach i Programie DFMI: 

• Dziękujemy ogromnie za otrzymaną dotację, bo bez Państwa wsparcia nasze 
działania byłyby niemożliwe. 

 

Opracowanie: 27.12.2021 roku 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 


