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BADANIE ANKIETOWE – 2022 ROK 

 
Opracowania zbiorcze z 46 ankiet ewaluacyjnych dołączonych do składanych sprawozdań 
przez beneficjentów Małych Inicjatyw.  
 
 
 
 
PODSUMOWANIE PYTAŃ ZAMKNIĘTYCH 
 
1. Czy deklarujecie Państwo wolę kontynuacji działań w przyszłości?  
 

 TAK NIE 

MŁODE NGO 31 0 

GRUPY NIEFORMALNE 15 0 

RAZEM 46 (na 46) 0 

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

 TAK NIE 

MŁODE NGO 31 0 

GRUPY NIEFORMALNE 15 0 

RAZEM 46 (na 46) 0 

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

 TAK NIE 

MŁODE NGO 19 (na 31) 12 

GRUPY NIEFORMALNE 12 (na 15) 3 

RAZEM 31 (na 46) 15 

 
Jeśli tak, to proszę wpisać liczbę osób. 
 

 TAK 

MŁODE NGO 184 

GRUPY NIEFORMALNE 93 

RAZEM 277 wolontariuszy/wolontariuszek 
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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 19 (na 31) 12 

GRUPY NIEFORMALNE 14 (na 15) 1 

RAZEM 33 (na 46) 13 

 
Jeśli tak, to proszę wpisać liczbę osób. 
 

 TAK 

MŁODE NGO 83 

GRUPY NIEFORMALNE 130 

RAZEM 213 osób 

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

 TAK NIE 

MŁODE NGO 8 (na 31) 23 

 
 
DODATKOWE 85 KOMENTARZY Z ANKIET | (zachowano oryginalną pisownię) 
 

❖ WSPÓŁPRACA | ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  (44 komentarze) 
 

1. Dzięki projektowi możemy sobie w lokalne społeczności mówić: WIEŚ MNIE RUSZA! 

 

2. W organizacji wydarzenia wspierała nas młodzież (dzieci członków stowarzyszenia) 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Włączyli się oni do obsługi wydarzenia, upiekli ciasta, 

natomiast KGW pożyczyło nam własny sprzęt. Ponadto młodzież pomogła  

w przeprowadzeniu dodatkowych zajęć i warsztatów oraz pieczeniu kiełbasek. Także 

mogliśmy liczyć na młodzież podczas sprzątania po pikniku. Natomiast Starostwo 

Powiatowe udostępniło nam teren szkolny oraz umożliwiło korzystanie  

z infrastruktury szkolnej i mediów. W pikniku uczestniczyli przedstawiciele Starostwa, 

Banku Santander oraz kadra nauczycielska prowadząca zajęcia z języka polskiego  

dla obywateli Ukrainy. 

 
3. Na potrzeby realizacji projektu zostały udostępnione pomieszczenia Centrum Kultury  

i Turystyki oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. Nawiązaliśmy współpracę  
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z młodymi wolontariuszami zrzeszeni w Korpusie Solidarności. 

 

4. Menadżerowie Klubu wsparli nas w organizacji i promocji spotkania muzycznego oraz  

w poszukaniu profesjonalnych muzyków/ zespołu, który przeprowadził nas przez rock 

and rollowy świat. Gmina Wałbrzych nieodpłatne przygotowała projekt plakatu, 

wydruk plakatów i udostępnienie przestrzeni na miejskich przystankach w formule 

city lightów. Wałbrzyski Ośrodek Kultury udostępnił nam sztalugi na wernisaż a Straż 

Miejska udostępniła auto dostawcze i przewiozła sztalugi na miejsce organizacji 

wystawy. Muzycy: saksofonista K.Kurnyta oraz Zespół TANGO zagrali podczas 

wielkiego finału nieodpłatnie. Do projektu włączyły się Dwa Dzienne Domy Seniora, 

udostępniając m.in. busa dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

5. W projekt aktywnie zaangażowali się również rodzice/opiekunowie, dziadkowie 

uczestników wspierając nas podczas warsztatów i pokazu naukowego. Powstała  

w tym celu nawet dedykowana prywatna grupa na FB do komunikacji w zakresie 

przygotowań do pokazu. Dzieci ze starszych klas pomagały w prowadzeniu 

warsztatów, wspierając swoich młodszych kolegów i koleżanki. Dzieci zaangażowano 

również do przygotowania, a później prowadzenia części warsztatów, dotyczącej 

produkcji czekoladowych pralinek czy pachnących mydełek, a także przygotowywania 

rekwizytów do pokazu, czy nawet samego prowadzenia pokazu. 

 
6. W działania projektowe chętnie włączała się społeczność wioski. Staraliśmy  

się zachęcać mieszkańców do uczestnictwa i stąd na każdym kolejnym działaniu 

pojawiały się nowe osoby - były to także osoby spoza naszej miejscowości. 

 
7. Dzięki promocji i wsparciu Koalicji Oławskiej udało się nam zaprosić do działu uczniów 

ze szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa 96 poinformowała o planowanych 

wydarzeniach wszystkich uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. 

Działające na osiedlu CAL-e poinformowały za pomocą mediów społecznościowych  

o wydarzeniach w ramach projektu. Widzieliśmy wiele udostępnień postów  

na Facebooku z wydarzeniami, odbywających się w ramach projektu. 

 
8. Projekt włączył do współrealizacji: seniorów (Stowarzyszenie Radość Życia; 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, miejski telefon seniora) przedszkolaków i ich rodziców. 

O współpracę poprosiliśmy też lokalnych przedsiębiorców, którzy udostępnili witryny 

swoich sklepów do ekspozycji plakatów informujących  o piknikach. 

 

9. Dzięki nawiązaniu współpracy z placówkami oświatowymi i Radami Osiedli mogliśmy 

rozwiesić w tych miejscach plakaty informujące o wydarzeniu. Podczas deszczowych 

dni placówki oświatowe udostępniły nam sale do przeprowadzenia warsztatów. 
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Mieszkańcy chętnie pomagali nam w przygotowaniach stanowisk do warsztatów. 

 

10. Projekt został zrealizowany we współpracy ze SP, która wykazała zainteresowanie 

udziałem swoich uczniów w zajęciach. Pomocy w zakresu organizacji - logistyki, 

informacji i zebrania grup udzieliła dyrekcja szkoły oraz nauczyciele klas młodszych. 

 

11. W projekcie pomagali wolontariusze – młodzi i starsi mieszkańcy powiatu. 

 

12. Do realizacji projektu włączona została społeczność lokalna Gminy oraz lokalne 

instytucje publiczne i niepubliczne z terenu gminy (promocja projektu, zebranie grupy 

uczestników). Organizacja pozarządowa użyczyła teren rekreacyjny wraz z zapleczem 

sanitarnym i miejscem na ognisko, w miejscu ogólnodostępnym na terenie Gminy. 

 

13. Rada Osiedla udostępniła lokal na potrzebę realizacji spotkań i turniejów. 20 

wolontariuszy zaangażowało się w realizację spotkań dla fanów gier planszowych  

w zakresie tłumaczenia zasad gier planszowych. Pobliskie szkoły promowały nasze 

działania umieszczając plakaty  na swoich tablicach ogłoszeń. 

 

14. Fundacja do realizacji projektu pozyskała partnera w postaci Przedszkola 

Niepublicznego  z Oddziałami Integracyjnymi.  

 

15. Wszystkie działania zostały przeprowadzone z udziałem mieszkańców naszej wsi, 

którzy angażowali się nieodpłatnie (przygotowanie terenu pod nasadzenia, 

nasadzenia drzewek, przygotowanie i malowanie elementów na placu wiejskim, 

przygotowanie poczęstunków, przeprowadzenie warsztatów, prowadzenie animacji  

i turnieju wsi, opracowanie i wykonanie materiałów edukacyjnych dla seniorów).  

 

16. Zaangażowaliśmy sąsiednie sołectwa do udziału w turnieju, co wpłynęło  

na zacieśnienie więzi i ugruntowało przyszłą współpracę. W działania projektowe 

angażowaliśmy naszych mieszkańców, bo tak buduje się ich świadomą aktywność 

społeczną.  

 

17. W spacerach i warsztatach uczestniczyły seniorki z działającego na terenie osiedla 

Klubu Seniora, który włączył się w promocję i kolportował informacje o wydarzeniach 

za pomocą swoich kanałów informacyjnych. Aktywnie w realizację projektu włączyła 

się grupa wolontariuszy - mieszkańców osiedla, działająca pod nazwą "Nasze 

Przedmieście" wykorzystując w tym celu partnerstwo lokalne z organizacjami, 

stowarzyszeniami działającymi na terenie osiedla Przedmieście Oławskie. 
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18. Akcja została przeprowadzona przez wykwalifikowanych przedstawicieli służb (policji, 

PSP, ratownictwa medycznego), z którymi współpracujemy, z terenu naszej gminy.  

 

19. Udało nam się pozyskać nowych wolontariuszy, którzy wsparli nas podczas organizacji 

warsztatów i pokazu oraz przygotowania stoiska podczas pikniku NGO, zaangażować 

dzieci we współorganizowanie warsztatów i pokazu (m.in. pomoc w prowadzeniu 

warsztatów tworzenia czekoladowych figurek, przygotowywanie rekwizytów na 

pokaz, prowadzenie pokazu) oraz uzyskać wsparcie od lokalnych organizacji i firm, 

które wypożyczyły nam bezpłatnie sprzęty na warsztaty i pokaz oraz ufundowały 

upominki. 

 

20. Przy organizacji wydarzeń kulturalnych wspierali nas wolontariusze. W realizacji filmu 

mógł wziąć udział każdy mieszkaniec naszego powiatu. 

 

21. Dzięki realizacji projektu włączyłyśmy w działania Seniorów z różnych środowisk, m.in. 

dwóch Dziennych Domów Seniora, których włączyłyśmy we wszystkie działania 

projektowe. 

 

22. Do społeczności lokalnej - na terenie pięciu miejscowości na Dolnym Śląsku - 

dotarliśmy głównie za pomocą koordynatorów lokalnych ośrodków, w których 

gromadzą się Seniorzy - np. Dzienny Dom Seniora, domy pomocy społecznej  

czy też Kluby Seniorów. 

 

23. W dalszych działaniach, będziemy spotykać się z młodzieżą i wspólnie realizować 

zaczętą współpracę. 

 

24. W efekcie w działaniach wzięli udział m.in.: Odra Centrum, Uniwersytet Wrocławski, 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ASP Wrocław, MPWiK, Wrocławskie 

Centrum Rozwoju Społecznego, Linden Park, Fundacja OnWater, Fundacja Ładne 

historie, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja OD_NOWA, Ekosystem, Kreatywna 

drukarnia JANTER, Auna, Dendro Projekt. 

 

25. Dzięki zaangażowaniu rodziców, mogliśmy liczyć na 100 % frekwencję uczestników 

warsztatów. 

 

26. Lokalna społeczność była bardzo aktywna także w mediach społecznościowych,  

na których we współpracy z lokalnymi ośrodkami promowaliśmy szkolenia. 

 

27. Funkcjonująca we wsi Grupa Odnowy Wsi pomogła w organizacji podsumowania 

projektu  i przygotowywaniu lunchu dla dzieci w czasie zajęć. Rada Sołecka umożliwiła 
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przedstawienie projektu rodzicom i dzieciom w czasie zebrania wiejskiego, 

udostępniła świetlicę wiejską na uroczyste zakończenie projektu, była też 

pośrednikiem w kontaktach z przedstawicielami lokalnych władz (Gmina, Starostwo). 

Firma Ski-raft udostępniła miejsce na zbiórkę uczestników rajdów. Firma Kent-pak 

przekazała skrzynki na przygotowanie ogrodu społecznego. Grupa Odnowy Wsi 

zaangażowała się w realizację projektu w roli wolontariuszy (opieka, pomoc 

techniczna). Rada Sołecka przeznaczyła część funduszu sołeckiego na napoje  

i drobne przekąski dla uczestników działań w czasie zakończenia projektu. Lokalna 

artystka uatrakcyjniła podsumowanie projektu swoim występem. Wszystkie zakupy 

spożywcze dokonywane były w miejscowym sklepie wiejskim. 

 

28. We wsparcie inicjatywy aktywnie zaangażowały się też jednostki samorządowe, m.in. 

biuro promocji miasta Brzeg Dolny, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, MOSiR, szkoły 

podstawowe,  z którymi znacznie umocniliśmy relacje.  

 

29. W organizację działań projektu zaangażowanych zostało kilku wolontariuszy. Dużym 

wsparciem była przychylność ze strony miejscowej Rady Osiedla, która 

rozpowszechniała informacje o wydarzeniach oraz projekcie wśród mieszkańców. 

 

30. Ważnym rezultatem projektu stało się ugruntowanie współpracy instytucjonalnej 

Fundacji oraz instytutu Łukasiewicz - PORT, co powinno zaowocować wspólnymi 

inicjatywami  w przyszłości. Fundacja nawiązała także kontakt z lokalnymi 

instytucjami oraz grupami formalnymi z obszaru Zachodniego Wrocławia. 

 

31. Wolontariusze: - informatyk - zapewnił program graficzny do wykonywania grafiki  

i pomoc  w promocji projektu w Internecie, - lokalny artysta - wykonał projekty 

gadżetów promocyjnych wsi, - rodzice dzieci - pomoc w malowaniu przystanku oraz 

zbiciu regałów na przystanku. W realizację projektu zaangażowanych było ok 10 osób 

- członków KGW oraz kilku wolontariuszy. Partner Gmina Oborniki Śląskie oraz Sołtys 

Bagna zapewnili wsparcie merytoryczne oraz bezpłatnie użyczyli pomieszczeń i 

sprzętu w świetlicy wiejskiej. Strażacy  z OSP rozwieźli ulotki po domach w Bagnie 

wspólnie z Panią Sołtys. 

 

32. Do realizacji projektu włączono społeczność lokalną, przede wszystkim starszych 

uczniów  i rodziców społeczności szkolnej. Chętni rodzice i starsi uczniowie zostali 

zaproszeni do pomocy w realizacji projektu, poprzez sprawowanie opieki nad dziećmi 

w czasie zajęć a także bezpośrednią pomoc przy trudniejszych zadaniach. 
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33. Władze miasta wsparły projekt poprzez udostępnienie sali kinoteatru na czas próby  

i pokazu finałowego oraz przestrzeni reklamowej. 

 

34. Włączyliśmy do projektu okoliczne mieszkanki i mieszkańców z sąsiedztwa, grono 

osób starszych spotykających się w klubie seniora oraz w Związku Emerytów, 

Rencistów  i Inwalidów przy CKiE Bakara, współpracujących z Centrum harcerzy  

i pracowników oraz rodziców dzieci i dzieci ze Żłobka (społeczność lokalna) ponadto 

dzieci młodzież i dorosłych korzystających z zajęć w Bakarze (z całego miasta). 

 

35. Do współorganizacji zaprosiliśmy lokalne firmy, mieszkańców i grupy: - głównym 

animatorem była firma Jodełka leśne warsztaty dla dzieci, która prowadzi warsztaty 

m.in. we Wrocławiu - zabezpieczenie medyczne zapewniała Grupa Ratownictwa 

Medycznego PCK Wrocław (pierwsza edycja) oraz Dolnośląskie WOPR (druga edycja) - 

pomoc techniczną zapewniała wrocławska firma - warsztaty uważności 

przeprowadzone były przez Izę Bielską, która mieszka we Wrocławiu - fotografowie  

i pracownicy, którzy pracowali w trakcie wydarzeń, to mieszkańcy Wrocławia, 3  

z nich jest uchodźcami z Ukrainy. 

 
36. Społeczność lokalną poprosiliśmy o pomoc w promocji projektu. Jednostki działające  

na terenie gminy umieszczały informacje o naszych działaniach oraz zapraszały  
do udziału w nich. Również sołectwa włączyły się w nasze działania poprzez 
udostępnienie nam sal, świetlic wiejskich oraz boisk. Mieszkańcy z naszej gminy 
pomogli nam w organizacji poczęstunku dla drużyn. 
 

37. W realizacji naszego projektu brali udział mieszkańcy naszej wsi wśród, których byli 

architekci krajobrazu, nauczyciele, rolnicy, miłośnicy majsterkowania. Zachęcaliśmy 

wszystkich do aktywnego udziału w poszczególnych etapach realizacji projektu. Do 

realizacji projektu dołączyła szkoła, która wypaliła nam wyroby gliniarskie. Władze 

gminy widząc nasze zaangażowanie podarowały 25 ton kamienia ozdobnego, który 

posłużył do wykończenia projektu. 

 

38. W ramach naszych działań do współpracy zaprosiliśmy rade rodziców przedszkola 

oraz inne nauczycielki oraz rodziców. Ogółem wsparło nas 36 wolontariuszy, którzy 

pierwszy raz brali udział w takich działaniach, byli pod wrażeniem i gratulowali nam 

pomysłów. Chętnie włączyli się w pomoc na każdym etapie projektu. Same byśmy 

sobie z projektem nie poradziły, było to nieocenione wsparcie. 

 

39. Jeden z prowadzących wykorzystał możliwości bycia kurierem rowerowym  

i promował działania fundacji podczas dostaw oraz rozklejając wklejki w mieście. 
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40. Ciekawym zjawiskiem było przyprowadzenie kolegów i koleżanek ze szkoły na zajęcia, 

w ten sposób był duży ruch a wieść o działaniach w fundacji bardzo fajnie rozeszła się 

po mieście Głogów. 

 

41. Dzięki wsparciu społeczności rodziców skupionych wokół szkoły, dzień warsztatów stał  

się prawdziwym rodzinnym świętem. 

 

42. Do Fundacji docierały także zdjęcia i informacje od osób, które nie brały udziału  

w warsztatach, ale dzięki relacjom na stronie fundacji na FB, na własną rękę 

podejmowały leśne aktywności inspirując się tym co zobaczyły i przeczytały  

o przeprowadzanych warsztatach. 

 

43. Są też pozytywne rezultaty dla naszej organizacji - mnóstwo się nauczyliśmy. Z wielu 

dziedzin. To ważne, bo jeżeli będziemy kontynuować naszą pracę, wielu błędów już 

nie popełnimy. Nauczyliśmy się też, że w pracy z ludźmi w tak wyjątkowej sytuacji, jak 

ucieczka przed wojną, mało można zaplanować. Z każdym tygodniem było nam coraz 

trudniej zaprosić same osoby dorosłe na spotkania, ale przychodziło coraz więcej 

dzieci z mamami. 

 

44. W realizacji projektu wspierał nas Dolnobrzeski Ośrodek Kultury (DOK) i jego 

pracownicy. DOK udostępnił salę kawiarnianą i salę w „Gołębniku” na warsztaty oraz 

salę kinową  na pokaz naukowy, a także ufundował upominki dla dzieci, biorących 

udział w pokazie naukowym. Pracownicy DOK wspierali nas w promocji i organizacji 

wydarzeń, m.in. umieszczaniu materiałów promocyjnych na portalu 

społecznościowym FB i w lokalnej prasie (Panorama Brzegu Dolnego), przygotowaniu 

sal przed warsztatami i sprzątaniu ich po warsztatach, przygotowaniu nagłośnienia, 

kamer i świateł oraz dokumentacji fotograficznej podczas pokazu naukowego czy 

zbieraniu oświadczeń na pokaz. Szkoły Podstawowe z gminy Brzeg Dolny włączyły się 

w promocję projektu wśród dzieci i rodziców, w formie plakatów oraz poprzez 

dziennik elektroniczny. MOSiR także włączył się w promocję projektu poprzez 

rozpowszechnianie go w formie plakatów. Lokalne organizacje pozarządowe 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Propago" i Harcerska Organizacja 

Wychowawczo-Patriotyczna "Cichociemni" wsparły nad promocji i organizacji stoiska 

z warsztatami podczas Pikniku NGO w Brzegu Dolnym. Lokalne zakłady chemiczne 

udostępniły nieodpłatnie sprzęt na zajęcia, promowały projekt wśród swoich 

pracowników oraz ufundowały upominki dla uczestników pokazu naukowego. 
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KOMPETENCJE | DZIAŁANIA W PRZYSZŁOŚCI (17 komentarzy) 
 

1. Zwiększono kompetencje naszej grupy nieformalnej w zakresie wybranych obszarów 

związanych z NGO, w szczególności rzeczowego przygotowywania wniosków 

projektowych, rozliczania i odpowiedniego opisywania wydatków, przygotowywania 

sprawozdań z realizacji projektów, RODO, sposobów angażowania lokalnej 

społeczności i możliwości finansowania inicjatyw lokalnych. 

 

2. Wykorzystaliśmy własne zasoby ludzkie (animatorów, seniorki z tradycyjnymi 

umiejętnościami, doświadczone gospodynie domowe, opiekunów)- wpłynęło to na 

wzrost poczucia ich wartości i przeświadczenia ile radości niesie dzielenie się swoim 

doświadczeniem i pasją z innymi. 

 

3. Wszystkie działania wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i świadomości potrzeb 

poszczególnych grup społecznych ale i uwrażliwiły na codzienne otwarcie na drugiego 

człowieka 

 

4. Stowarzyszenie nasze wykorzysta rezultaty osiągnięte w trakcie projektu. 

 

5. Był to pierwszy tego rodzaju projekt realizowany przez naszą grupę, dziękujemy 

bardzo  za możliwość realizacji naszego pomysłu. Liczymy na kolejną współpracę  

i dziękujemy  za wyrozumiałość. 

 

6. Udało się także poprzez udział w projekcie założyć Gminny Klub Seniora. Dotychczas 

działał on nie formalnie, jednak być może z czasem przekształci się w stowarzyszenie 

wspierające seniorów z Lewina. 

 

7. Rozpoznawalność i wiarygodność naszej grupy w lokalnym środowisku stale rośnie. 

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pikniku NGO. Dało nam to możliwość 

zaprezentowania naszych działań i dotarcia do szerszej grupy potencjalnych 

odbiorców. Wzrosła też aktywność na naszej stronie FB, którą założyliśmy w połowie 

tego roku. Działania są pozytywnie komentowane. Ostatnio zostaliśmy zaproszeni 

przez Fundację Oddolny Brzeg do współpracy i wspólnego organizowania projektów  

w kolejnych latach. 

 

8. Publikacja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu promuje naszą wieś. 

 

9. Stworzono nową ofertę spędzania wolnego czasu poprzez turystykę aktywną  

w miejscu zamieszkania. Poprzez działania projektowe wieś Bagno zdobyła I miejsce 
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w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska" w kategorii projekt. 

 

10. Chętnych na warsztaty uważności było tak dużo, że musieliśmy stworzyć dodatkową 

grupę (początkowo zakładaliśmy tylko 2 grupy). Bardzo nas cieszy takie 

zainteresowanie prostymi, naturalnymi zabawami i chęcią spędzenia czasu w naturze. 

Daje nam to energię do działania  i rozbudowania wydarzenia w kolejnych latach. 

Chcielibyśmy poszerzyć wydarzenia o więcej warsztatów blisko natury, zaprosić więcej 

firm i organizacji do współpracy, zorganizować większe wydarzenie na kształt 

Festiwalu Błota. 

 

11. Wszyscy, zarówno uczestnicy jak i członkowie stowarzyszenia zdobyli nowe 

doświadczenia i umiejętności. W trakcie projektu odkryliśmy również wiele talentów 

sportowych. 

 

12. Absolutnie był to wyjątkowy projekt, zbudowaliśmy fajną przedszkolną społeczność. 

Grupa przyjaznych osób zaczęła ze sobą rozmawiać, planować, mieć cel, działanie.  

Do tej pory  te wydarzenia pokazują, ze jednak przez działania ludzie się poznają  

i budują relacje. Był stres, był niepokój czy wszystko wyjdzie, były trudne emocje 

związane z rywalizacja - wygrywaniem i przegrywaniem. Ale było także ogromnie 

dużo uśmiechu, zapału, radości, zabawy. Wspomnienia są z nami do dzisiaj. 

 

13. Projekt bardzo efektywnie zsieciował w lokalnej społeczności osoby związane  

z działalnością proekologiczną z osobami tworzącymi aktywne warsztaty rodzinne. 

Kontakty te pomogą  w dalszych aktywnościach osób zaangażowanych w projekt. 

 

14. Było dużo więcej uczestników niż planowaliśmy, co świadczy o potrzebie częstszej 

realizacji projektów ekologicznych oraz chęci ludzi do uczestniczenia w tego typu 

wydarzeniach. 

 
15. W przeprowadzeniu projektu skorzystaliśmy z doświadczenia innych organizacji. 

 
16. Zakładany kierunek tworzenia relacji społecznej na płaszczyźnie ekologii wzbudził 

chęć zarówno odbiorców, jak i partnerów, do wspólnych działań ekologicznych  

w kolejnych projektach. 

 
17. Ze względu na duże zainteresowanie tam, gdzie było to możliwe, zwiększono 

liczebność grup, a na koniec projektu przygotowano dodatkowe warsztaty,  

aby większa ilość osób mogła skorzystać z projektu. 
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INTEGRACJA | W TYM ZAANGAŻOWANIE OSÓB Z UKRAINY (17 komentarzy) 
 

1. Realizacja projektu utrwaliła powstałe dotychczasowe więzi między uczestnikami,  

a także zbudowała nowe relacje z nowymi odbiorcami zadania. 

 

2. Możemy śmiało stwierdzić, że nasze działania pomogły w integracji mieszkańców 

naszego miasta, umożliwiły też integrację osób mieszkających tu od niedawna, 

między innymi uchodźców z Ukrainy. 

 

3. Spotkania dały możliwość zawarcia przyjaźni, nie tylko osób z niepełnosprawnościami 

ale również ich rodzin, co pozytywnie wpłynęło na ich funkcjonowanie w życiu 

codziennym. 

 

4. Integracja osób z Ukrainy między sobą i z osobami z Polski. Wiele kobiet na początku 

projektu przychodziło i nie znało nikogo z Ukrainy w Lubinie. W ostatnim miesiącu 

panie umawiały się ze sobą, pomagały sobie, z każdym spotkaniem były bardziej 

otwarte i miały więcej tematów. 

 

5. Stworzyliśmy przestrzeń do przeżywania trudnych emocji. Po każdym spotkaniu 

uczestnicy zostawali porozmawiać, czasami do bardzo późnych godzin. Ale też 

przestrzeń do zabawy. Wiele razy otrzymaliśmy informację, że osoby potrzebują się 

spotkać i porozmawiać - często zostawały po lekcjach, warsztatach. Zawsze mieliśmy 

przygotowane zimne lub gorące napoje i coś do jedzenia. Umożliwiliśmy wielu 

osobom udział w lekcjach polskiego także przez to, że w czasie lekcji opiekowaliśmy 

się dziećmi. Wiele osób nie skorzystałoby z lekcji bez tego dodatkowego wsparcia.  

Na prawie wszystkie spotkania (z wyjątkiem jednych zajęć arteterapii) dzieci były 

zapraszane. Wiele Polek przychodziło na nasze spotkania.  

 

6. Gdy wieść o projekcie się rozeszła - dzwoniły do nas osoby z Urzędu Pracy, PCPR  

i MOPSu z prośbami o pomoc, możliwość nauki języka, wsparcia psychicznego. 

Prawdopodobnie w każdym miejskim urzędzie będziemy jedną z pierwszych 

wymienianych inicjatyw pomocowych dla osób z Ukrainy.  

 

7. Część wydarzeń w projekcie była zaplanowana w taki sposób, aby współgrać z innymi 

inicjatywami realizowanymi na osiedlu, np. spacer ornitologiczny odbywał się  

po otwarciu ceramicznego muralu osiedlowego „Zacznijmy od wróbla”. Celem takiego 

działania było uzyskanie synergii – większa liczba osób, które mogły dowiedzieć się  

o projekcie i wziąć udział w spacerze przyrodniczym -ornitologicznym czy spotkaniu 

sąsiedzkim. 
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8. W większości spotkań brały udział osoby z Ukrainy i z Polski. Wiele Ukrainek chodzi  

do szkoły policealnej i przyprowadzały swoje polskie koleżanki. Polki przychodziły 

 na spotkania, pomagały szykować salę, napoje, jedzenie. Sporo osób dzwoniło  

z ofertami pomocy rzeczowej, ale wtedy przekazywaliśmy kontakt do osoby, która 

bezpośrednio potrzebowała np. odzieży lub wyprawki dla dziecka. Do prowadzenia 

zajęć zaprosiliśmy znane w mieście osoby - plastyczkę i prowadzącą zajęcia sportowe. 

One udostępniały na swoich social mediach informacje o projekcie pokazując nasze 

działania. Świetną okazją do polsko-ukraińskich rozmów były wieczorki unijne, 

szczególnie francuski i hiszpański. Przyszły osoby zainteresowane kulturą tych krajów. 

Na wieczorek polsko-ukraiński przyszedł znajomy strażak, który pracował w punkcie 

medycznym na granicy - uczył uczestniczki grać na gitarze i opowiadał o harcerstwie, 

zachęcał, by zapisać dzieci na zbiórki. 

 

9. Bezpośrednim rezultatem projektu była integracja polsko - ukraińskiej społeczności 

lokalnej Gminy Świdnica. W wyniku realizacji projektu nawiązane zostały więzi 

pomiędzy dziećmi i młodzieżą obu narodowości, co było bardzo ważne z punktu 

widzenia rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i przyszłego spotkania się 

dzieci i młodzieży w gminnych placówkach oświatowych. Udział w warsztatach 

tematycznych pozwolił dzieciom i młodzieży poznać się nawzajem, przezwyciężyć 

bariery komunikacji językowej i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, poznać 

kulturę i zwyczaje sąsiadów, nauczyć tolerancji, wyrozumiałości i wrażliwości,  

co z pewnością przyczyni się do przezwyciężania lęku i obaw w nowym środowisku 

szkolnym.  

 

10. Efektem realizacji projektu był wzrost poczucia wartości dzieci i młodzieży, dotkniętej 

negatywnymi zjawiskami społecznymi (pandemia, wojna) oraz próba zbudowania 

spokoju wewnętrznego najmłodszego pokolenia poprzez wspólne działania na rzecz 

przyjaźni i wspólnoty.  

 

11. Zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie trwałych więzi społecznych. 

 

12. Wszystkie działania realizowaliśmy w miejscach, nie posiadających barier 

architektonicznych co dało możliwość udziału w projekcie osobom  

z niepełnosprawnościami. 

 

13. Młodzież polska i ukraińska spędziła ze sobą czas poza szkołą, współpracowała 

podczas pływania jachtem, co przyczyniło się do integracji. 

 

14. Najbardziej zależało nam na integracji mieszkańców, co nastąpiło w 100 % 
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15. Mieliśmy kilku uczestników z Ukrainy, którzy w połowie września wrócili do swojej 

ojczyzny. 

 

16. W spotkaniach wzięło udział więcej osób, jednak zmieniliśmy formę części zajęć.  

Po pierwszym spotkaniu szkoleniowym okazało się, że osoby mają tak różne potrzeby,  

że potem umawialiśmy się indywidualnie i pomagaliśmy tłumaczyć dokumenty, 

kopiować, załatwiać sprawy w urzędach i doradzać prawnie). 

 

17. Dzięki wielu spotkaniom nawiązały się bliskie relacje, też polsko-ukraińskie. Jedna  

z dziewczyn z Ukrainy zorganizowała z naszym wsparciem sesję fotograficzną, oprócz 

zaplanowanych działań. Pomogliśmy znaleźć pracę i mieszkanie.  W większości 

wydarzeń (oprócz lekcji polskiego) brały udział osoby z Ukrainy i z Polski. Polki 

proponowały udział w różnych aktywnościach i wiemy, że dziewczyny spotykają się 

prywatnie, razem ćwiczą, pomagają sobie. 

 
PROBLEMY/TRUDNOŚCI (7 komentarzy) 
 

1. W naszych działaniach wzięło udział mniej osób niż zakładaliśmy. Pisząc wniosek 

liczyliśmy, że będzie to 80 osób, niestety nie udało nam się osiągnąć tego wskaźnika- 

powodem były choroby, na które co rusz ktoś z wioski zapadał. 

 

2. Dotacja wymagała niewspółmiernie dużego nakładu prac formalnych w stosunku  

do kwoty otrzymanego finansowania. Jest to szczególnie kłopotliwe dla zasadniczych 

beneficjantów DFMI - grup nieformalnych oraz młodych organizacji pożytku 

publicznego. W takich mechanizmach powinno się rozważyć znaczne uproszczenie 

procedur lub przeniesienie częściowo ich ciężaru na stronę operatora. 

 

3. W trakcie realizacji projektu napotkaliśmy jedynie trudności z dostępem do sali  

w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w planowanym terminie pokazu finałowego, 

dlatego pokaz spektaklu w zaplanowanym terminie odbył się w sali Centrum Seniora  

w Dzierżoniowie. To utrudnienie wyszło na dobre dla projektu i aktorów, ponieważ 

dzięki temu mieli możliwość dwukrotnego wystawienia przygotowanego spektaklu. 

 

4. Czas na realizację projektu był bardzo krótki i nie zdołaliśmy dotrzeć do wielu osób 

dorosłych. 

 

5. Do skutku nie doszły dwa wydarzenia, które miały mieć miejsce jednego dnia,  

a mianowicie trzecie spotkanie podzielnikowe oraz drugie miejskie sprzątanie. 

Pomimo zastosowania takiej samej formy rozpowszechnienia informacji o projekcie 

(plakat na stronie na facebooku, informowanie bezpośrednie podczas spotkania  
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oraz przekazanie informacji tzw. pocztą pantoflową) na spotkanie nikt nie przyszedł. 

Sądzimy, że wpływ na to mogła mieć wyjątkowo zła pogoda tego dnia oraz deszcz.  

Ze względu na ramy czasowe projektu-jego koniec nie byłyśmy w stanie zorganizować 

ponownie Miejskiego Sprzątania i Spotkania Podzielnikowego. Jesteśmy jednak 

przekonane, że miejskie sprzątanie oraz spotkania podzielnikowe kontynuowane 

przez nas będą w przyszłym roku. 

 

6. Niestety słabo rozwinął się blog. Dostaliśmy tylko dwa teksty do opublikowania. 

Osoby z Ukrainy nie chciały opisywać trudnych przeżyć, nawet anonimowo. 

 

7. Ubolewamy jedynie, że nie udało nam się włączyć w warsztaty dzieci uchodźców  

z Ukrainy. Akurat w okresie realizacji warsztatów na terenie Brzegu Dolnego 

przebywało bardzo mało osób i udało nam się zachęcić jedynie kilka osób do przyjścia 

na pokaz naukowy. W trakcie realizacji poprzedniego projektu mieliśmy bardzo dobry 

kontakt z nauczycielem wspomagającym, który miał pod swoimi skrzydłami dzieci  

z Ukrainy. Niestety od września zrezygnowano w szkołach z tego stanowiska, co też 

znaczenie utrudniło nam efektywne dotarcie do dzieci.  

 

Czas badań ankietowych i realizacji opracowania: grudzień 2022 roku 
Opracowanie: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 


