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RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU – cz. 1/2021 

„Koszalińskie forum debaty publicznej” 

Sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030 

                                    Koszalin, dn. 31.12.2021r. 

1.  PROBLEMATYKA 

1.1. CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu  „Koszalińskie forum debaty publicznej”  w roku 2021 

była poprawa sytuacji i dokonanie zmiany społecznej prowadzącej do wzrostu 

udziału obywateli i organizacji pozarządowych w debacie publicznej dotyczącej 

Koszalina i sąsiedzkich gmin w terminie 01.04-31.12.2021 r. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Koszalina i powiatu 

koszalińskiego (60 osób) w zakresie podstaw dialogu społecznego; 

 wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Koszalina i powiatu 

koszalińskiego (60 osób) w zakresie podstaw planowania strategicznego; 

 wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Koszalina i powiatu 

koszalińskiego (60 osób) w zakresie organizowania inicjatyw społecznych; 

 poprawa umiejętności praktycznego planowania działalności sołectw , rad 

osiedlowych  oraz innych organizacji społecznych (40 organizacji); 

 wszczęcie dyskusji wśród 60 uczestników projektu dotyczącej strategii 

rozwoju Koszalina i okolicznych gmin jako jednolitego obszaru 

funkcjonalnego. 

REALIZOWANE WSPARCIE: 

Projekt obejmował wsparcie poprzez udział uczestników projektu w następujących 

zajęciach i warsztatach: 

Nr Data Tematyka Uwagi 

1 27.07.2021 Spotkanie organizacyjne w Koszalinie, Konsultacje na temat organizowania inicjatyw 
obywatelskich. 

 

2 30.07.2021 Spotkanie organizacyjne w Iwięcinie, Konsultacje na temat organizowania inicjatyw 
obywatelskich. 
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3 02.08.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

4 06.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w świetlicy 
wiejskiej w Iwięcinie. 

 

5 07.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w świetlicy 
wiejskiej w Iwięcinie. 

 

6 10.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w Koszalinie. 

 

7 11.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w Koszalinie. 

 

8 12.08.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

9 13.08.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

10 14.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w 
Drzewianach. 

 

11 15.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w 
Drzewianach. 

 

10 17.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w świetlicy 
wiejskiej w Iwięcinie. 

 

11 18.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w świetlicy 
wiejskiej w Iwięcinie. 

 

12 19.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w 
Drzewianach. 

 

13 20.08.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich w 
Drzewianach. 

 

14 21.08.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

15 01.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

16 07.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności  

17 10.09.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich, doradztwo nt. 
Planowania działalności w Koszalinie. 

 

18 11.09.2021 Warsztaty pt. „Podstawy dialogu społecznego“, „Podstawy planowania 
strategicznego“, konsultacje nt.organizowania inicjatyw obywatelskich, doradztwo nt. 
Planowania działalności w Koszalinie. 

 

19 14.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Węgorzewie Koszalińskim  

20 17.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Iwięcinie  

21 19.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Węgorzewie Koszalińskim  

22 25.09.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Rzeczycy Wielkiej  

23 04.10.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Suchej Koszalińskiej  

24 06.10.2021 Konsultacje nt. organizowania inicjatyw społecznych w Koszalinie  

25 12.10.2021 Doradztwo na temat planowania działalności w Jacinkach  

26 15.10.2023 Doradztwo na temat planowania działalności w Wierciszewie  

27 23.10.2023 Doradztwo na temat planowania działalności w Iwięcinie  



                             

str. 3 
 

OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJI ZADANIA: 

1. Piotr Chrzczonowicz 

2. Małgorzata Pawlos 

3. Joanna Pyżanowska 

4. Ryszard Zdrojewski 

5. Mariusz Żytko 

6. Kamila Cisak 

7. Izabela Adamczyk 

8. Beata Wojtanowicz 

Liczba uczestników: 60 osób (40 organizacji): 

Liczba godzin poszczególnych warsztatów, konsultacji i doradztwa  wynosiła: po 

36 godzin lekcyjnych warsztatów pt. „Podstawy dialogu społecznego” i „Podstawy 

planowania strategicznego”; po 40 godzin lekcyjnych doradztwa nt. planowania 

działalności i konsultacji nt. organizowania inicjatyw społecznych , przy czym 1 

godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych. Podział godzin przedstawiał się 

następująco: 

a) warsztat „Podstawy dialogu społecznego””  - 36 godzin łącznie, zajęcia 

odbywały się w oddziale KUL w Koszalinie, w świetlicy wiejskiej w Iwięcinie oraz 

w Gospodzie Wiejskiej w Drzewianach., w salach szkoleniowych dostosowanych 

do przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Frekwencja na zajęciach – załącznik nr 1 i 2; 

b) warsztat „Podstawy planowania strategicznego”  - 36 godzin łącznie, zajęcia 

odbywały się w oddziale KUL w Koszalinie, w świetlicy wiejskiej w Iwięcinie oraz 

w Gospodzie Wiejskiej w Drzewianach., w salach szkoleniowych dostosowanych 

do przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Frekwencja na zajęciach – załącznik nr 1 i 2,  

c) Konsultacje nt. organizowania inicjatyw społecznych  - 40 godzin łącznie, 

zajęcia odbywały się w oddziale KUL w Koszalinie, w świetlicy wiejskiej w 

Iwięcinie oraz w Gospodzie Wiejskiej w Drzewianach, w salach szkoleniowych 

dostosowanych do przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Frekwencja na zajęciach – 

załącznik nr 1 i 2, ; 

d)  Doradztwo nt. planowania działalności – 40 godzin łącznie, zajęcia odbywały 

się w oddziale KUL w Koszalinie, w świetlicy wiejskiej w Iwięcinie oraz w 

Gospodzie Wiejskiej w Drzewianach, w salach szkoleniowych dostosowanych do 

przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Frekwencja na zajęciach – załącznik nr 1 i 2, ; 

e)  Przygotowanie i realizacja inicjatyw społecznych   - organizacje biorące 

udział w projekcie do końca 2021 roku zrealizowały 31 inicjatyw społecznych 

integrujących społeczność lokalną - załącznik nr 2, ; 
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f)  Produkcja filmu promującego projekt i program NOWEFIO  - na podstawie 

przeprowadzonych działań i zebranych z nich materiałów filmowych oraz 

fotograficznych powstał film promujący projekt i program NOWEFIO – link do 

filmu; www.koszalinnafali.pl, www.koszunil.pl.  

g)  Dyskusja publiczna w mediach internetowych  - debata objęła 60 

uczestników projektu z  40 organizacji biorących udział w projekcie, a także 

zaproszonych gości (przedstawicieli samorządów lokalnych i powiatowych, 

radnych, posłów, pracowników naukowych, dziennikarzy i ekspertów). Debaty 

rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. i trwały praktycznie do końca roku 2021. 

Beneficjenci projektu byli zapraszani do wynajętego studia filmowego, gdzie 

odpowiadali na te same pytania, dotyczące strategii rozwoju miasta i okolicznych 

gmin jako jednolitego obszaru funkcjonalnego. Wypowiedzi były rejestrowane i 

publikowane po wyrażeniu zgody przez  uczestników nagrań. Miejscem publikacji 

materiałów jest strona www Wnioskodawcy, media społecznościowe 

wnioskodawcy oraz w mediach obywatelskich (koszalinnanfali.pl). Działanie to 

trwało od IX-XII.2021 r. 

h) Sporządzenie raportu ewaluacyjnego – w celu wspierania procesu 

podejmowania decyzji podczas realizowanych działań projektowych oraz w celu 

zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań, zarówno w 

trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu, zostanie sporządzony raport z 

ewaluacji zadania. 

PROMOCJA 

Zgodnie z założeniami projektu została przygotowana identyfikacja wizualna 

projektu – zaprojektowanie i produkcja ulotek, plakatów i materiałów 

promocyjnych (długopisy, notesy itp.). Materiały promocyjne zostały 

rozmieszczone w siedzibach organizacji społecznych w Koszalinie i w ościennych 

gminach (Sianów, Bobolice, Polanów)w świetlicach wiejskich, w sklepach 

wiejskich i na tablicach ogłoszeń. Profil zadania został także zbudowany na 

profilach społecznościowych oraz na stronie internetowej beneficjenta, która 

została zbudowana w ramach działań projektowych. Ponadto dla skutecznego i 

zgodnego z wytycznymi projektowymi oznakowania miejsc realizacji projektu, 

zostały wykonane tablice informacyjne o projekcie i rozmieszczone w obiektach, 

gdzie przeprowadzane były zajęcia projektowe. 

1.2. PRZEDMIOT EWALUACJI 

Przedmiotem ewaluacji były rezultaty założone w projekcie. Rezultaty twarde są to 

jasno definiowalne, policzalne zmiany jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, 

związane przede wszystkim z korzyściami jakie osiągną uczestnicy. Przez miękkie 

http://www.koszalinnafali.pl/
http://www.koszunil.pl/
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rezultaty rozumie się tu trwałe zmiany jakie nastąpiły w postawach, zachowaniach i 

umiejętnościach uczestników projektu. 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 

Przyjęte kryteria ewaluacji 

Zakłada się porównanie zakładanych do osiągnięcia wskaźników z ostatecznie 

osiągniętymi. W przypadku rezultatów miękkich porównywane będą wyniki badań 

ankietowych na zbiorowości wszystkich uczestników projektu, którzy poddali się 

badaniom. Pozostałe wskaźniki monitorowane były za pomocą prac własnych 

uczestników, list obecności, zdjęć, filmów, realizacji inicjatyw społecznych, 

medialnej debaty publicznej, doniesień medialnych, faktur, rachunków. 

Ewaluację w zakresie oceny rezultatów przeprowadzano w okresie realizacji 

projektu kwiecień – grudzień 2021 r. 

Metody badawcze 

Ankiety, w tym pre- i post testy – zgodnie z założeniami wniosku o 

dofinansowanie opracowano wzory ankiet ewaluacyjnych, które posłużyły do 

zbadania rezultatów projektu. Ankiety wypełniane były przez uczestników projektu 

na początku zajęć oraz po zakończeniu danego modułu i służyły ocenie 

wskaźników miękkich. 

Przeprowadzone inicjatywy społeczne - przeprowadzane przy pomocy konsultanta, 

doradcy oraz trenerów prowadzących zajęcia służyły jako ocena postępów 

uczestników w nauce. 

listy obecności – każdy uczestnik projektu na koniec zajęć, w których brał udział, 

składał podpis potwierdzający jego udział w szkoleniu. 

Debata publiczna w mediach społecznościowych – na podstawie nagranych 

wypowiedzi uczestników projektu.  Ocena, czy realizacja zadania przebiegła 

zgodnie z oczekiwaniami tych, do których działania zostały skierowane. 

1.3. Próba badawcza/grupa docelowa: 

Przebadano łącznie 60 uczestników projektu  – „Koszalińskie forum debaty 

publicznej”. Uczestnikami projektu byli liderzy, członkowie, wolontariusze 

udzielający się w radach osiedlowych, radach Sołeckich  oraz organizacjach 

społecznych Koszalina i gmin ościennych. 
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Starano się przebadać wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu 

wypełniali umowy uczestnictwa zawierające niezbędne dane osobowe wraz z 

niezbędnymi oświadczeniami oraz deklaracje uczestnictwa. 

REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU 

REZULTATY  ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WARTOŚĆ 

OSIAGNIĘTA 

STOPIEŃ 

REALIZACJI 

WSKAŹNIKA 

Liczba organizacji objętych projektem 40 40 100% 

Liczba uczestników objętych projektem 60 60 100% 

Liczba osób przeszkolonych z tematu 

„Podstawy dialogu społecznego” 

60 60 100% 

Liczba osób przeszkolonych z tematu 

„Podstawy planowania strategicznego” 

60 60 100% 

Liczba osób objętych konsultingiem dot. 

organizacji inicjatyw społecznych 

60 60 100% 

Liczba osób objętych doradztwem w 

zakresie planowania krótko- i 

długoterminowego 

60 60 100% 

Ilość zrealizowanych inicjatyw 10 31 310% 

Liczba opublikowanych wypowiedzi 

uczestników projektu w debacie publicznej 

80 80 100% 

Liczba opracowanych raportów 

ewaluacyjnych 

1 1 100% 

Rezultaty były mierzone przez cały okres trwania projektu na podst.  list obecności 

oraz pre- post- testów. 

 

REZULTATY MIĘKKIE 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WARTOŚĆ 

OSIAGNIĘTA 

STOPIEŃ 

REALIZACJI 

WSKAŹNIKA 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 

uczestników projektu na temat podstaw 

dialogu społecznego 

          60          60          86,6% 

wzrost poziomu zdolności do 

zaangażowania społecznego i 

obywatelskiego uczestników projektu 

poprzez przeprowadzenie inicjatyw 

społecznych 

         10         29          84,6% 
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wzrost wiedzy i umiejętności 

uczestników projektu w zakresie 

podstaw planowania strategicznego 

60 60 80,7% 

wzrost poziomu wiedzy uczestników projektu na temat podstaw dialogu 

społecznego: 

Ankiety początkowe i testy początkowe wykazały, że 30,7% ankietowanych 

uczestników wszystkich organizacji  biorących udział w projekcie posiada i 

zarazem ocenia swoją wiedzę w dialogu społecznego. 

W przypadku tego wskaźnika, największy wpływ na wzrost miały warsztaty dr 

nauk humanistycznych Piotra Chrzczonowicza– na zakończenie zajęć w roku 2021 

analizy wykazały wzrost wskaźnika do 57,3%. 

Taki wskaźnik pokazuje, że wciąż należałoby kontynuować różne formy wsparcia 

dla członków organizacji (zwłaszcza tych małych), by zwiększyć  kwalifikacje 

liderów  i zarazem pewność odnośnie swojej wiedzy w zakresie kluczowych 

podstaw dialogu, nie tylko społecznego, ale także umiejętności dialogu między 

ludźmi. Można jednak również stwierdzić, że w badanej grupie uczestników 

wskaźnik ten wzrósł o 26,6 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost 

o 86,6%. 

wzrost poziomu zdolności do zaangażowania społecznego i obywatelskiego 

uczestników projektu poprzez przeprowadzenie konsultacji  dotyczących 

inicjatyw społecznych oraz przeprowadzenie samych inicjatyw przez 

organizacje biorące udział w projekcie: 

Ankiety początkowe wykazały, że 53,2% ankietowanych uczestników wszystkich 

organizacji wiejskich  biorących udział w projekcie wskazywało, że są 

zaangażowani w życie społeczne i obywatelskie, przy czym mała ilość tych 

inicjatyw tłumaczona była brakiem środków finansowych. 

Po kilku miesiącach realizacji projektu i organizacji inicjatyw społecznych 

wspieranych ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 - 2030, wskaźnik ten wzrósł do 

98,2% - taki odsetek uczestników projektu  wskazywał chęć do angażowania się 

społecznego i obywatelskiego, oraz chciał angażować się w organizację kolejnych 

inicjatyw dla społeczności lokalnych. 

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników poziom aspiracji 

zawodowych wzrósł o 45,0 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost 

o 84,6%. 
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wzrost wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie podstaw 

planowania strategicznego: 

Badania wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie podstaw 

planowania strategicznego wykazały, że 42,4% z nich wykazywała taką wiedzę i 

umiejętności lub deklarowała posiadanie takowych oraz planowało działalność 

organizacji w przyszłości oraz określało diagnozę rozwoju organizacji 

Dzięki przeprowadzeniu warsztatów pt. podstawy planowania strategicznego oraz 

doradztwa nt. planowania działalności ., wskaźnik ten wzrósł do 76,6% na koniec 

2021 roku. 

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników wskaźnik wiedzy i 

umiejętności planowania strategicznego wzrósł o 34,2 punktu procentowego, co 

oznacza równocześnie wzrost o 80,7%. 

Ponadto, Ankiety ewaluacyjne wypełnione po warsztatach potwierdziły, że 

uczestnicy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w takiej formie zajęć 

edukacyjnych: 

Wyniki ankiet: 

Oceniam, że warsztaty były: 

a) bardzo przydatne 62%         b) przydatne 37%        c) nieprzydatne 1 % 

Forma zajęć: 

a) bardzo mi się podobała 56,25% b) podobała mi się  42,94% c) nie podobała mi 

się 0,81% 

Przykładowe wypowiedzi uczestników po warsztatach: 

„Zorganizowanie inicjatywy społecznej dla nasze wsi przy wsparciu projektu  nie 

było takie trudne” 

„Nauczyłem się rozmawiać z członkami organizacji i nie narzucać im swojego 

zdania”.                                                               

1.4. Liczba organizacji objętych projektem 

Na podstawie deklaracji uczestników zajęć, podpisanych umów, list obecności na 

zajęciach, stwierdzamy, że w projekcie wzięło udział 60 uczestników z 40 

organizacji: 
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                    „Koszalińskie forum debaty publicznej” 

                                                        LISTA ORGANIZACJI 

Lp. Nazwa organizacji Imię i nazwisko 
uczestników projektu 

1. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców – 2 Humel Waldemar 

2. Rada Sołecka w Jacinkach – 1  Adam Woźniak 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Jacinkach - 2 Ewa Pęczak  

Emilia Walencik 
4. Powiatowe Forum sołtysów – 1  Wiesława Pawłowska  

5. Koło Gospodyń Wiejskich „Rybki” z Drzewian - 2 Dorota Wojciechowska 
Magdalena Malinowska 

6. Koło Gospodyń Wiejskich  z Przydargini - 1 Mirosława Jękot 

 
7. Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka” z Gołogóry 

- 2 
Teresa Kusz  
Iwona Zakrzewska 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopach  - 2 Alicja Jasińska, Ewa Olewicz 

9. Rada Osiedlowa Morskie - 1 Urszula Dziuk  

10. Rada Sołecka w Drzewianach - 1 Marek Boczek 
11 Rada Sołecka w Głodowej - 1 Janina Pieszak 
12. Rada Sołecka Stare Borne - 1 Ewa Genge  
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Wielkiej – 1 Marzena Dzierżyńska 
14. Rada Sołecka w Rzeczycy Wielkiej - 1 Idzi Jadwiga 

15. Rada Sołecka w Gołogórze - 2 Marek Pietrzak  
Agnieszka Kaczka 

16. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowie - 1 Grabowska Katarzyna  

17. Rada Osiedla „Śródmieście” w Koszalinie - 2 Mokrzycki Leszek 
Ostrowski Zygmunt 

18. Koło Gospodyń Wiejskich „Radwianki” w Niedalinie 
- 2 

Ewa Miksza 
Joanna Ćwik 

19. Rada Sołecka w Niedalinie - 1 Aleksandra Miksza 

20. Stowarzyszenie pamięci i tożsamości Jacek Kuczkowski 

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Bielicach - 2 Stolarska Marzena 
Bożena Stefańska 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach - 1 Stolarski Andrzej   

23. Rada Sołecka w Bukowie - 1 Pencarska Helena 

24. Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina – 2  Piotr Iwat 
Marianna Biłat 

25. Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” - 1 Wanda Szuster 

26. Stowarzyszenie e-centrum seniora - 2 Duda Barbara   
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Piszko-Matuszewska Zofia 

27. Stowarzyszenie Iberystyczne Cultura - 2 Kinga Kaspruk-Jankowska 
Agnieszka Miękczyńska 

28. Klub rekreacyjno – sportowy Forma – 1  Ryszard Miękczyński 

29. Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego  
- 2 

Kamila Cisak 
Aleksandra Pawlos 

30. Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielnie - 2 Iwona Witkowska, Elżbieta 
Karwat 

31. Rada Osiedla „Jedliny” w Koszalinie - 2 Maria Marszałek 
Maciej Zawadzki 

32. Rada Sołecka w Węgorzewie – 1 Anna Pianka 

33. Rada Sołecka w Iwięcinie - 2 Grażyna Gabrysiak 
Beata Sirko 

34. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłosie - 2 Urban Joanna  
Katarzyna Kozłowska  

35. Koło gospodyń Wiejskich w Iwięcinie - 2 Anna Masternak 
Alicja Czesnowska 

36. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgorzewie - 1 Wiesława Karasiuk  
37. Koło Gospodyń Wiejskich w Wierciszewie - 2 Jadwiga Dubaniewicz  

Bożena Strzałkowska 
38. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Iwięcino – 2  Agnieszka Niewiadomska 

Jarosław Kołodziejczak 
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Kusicach - 2 Hanna Groszewska  

Maria Latańska 

40. Rada Sołecka w Suchej Koszalińskiej - 1 Marcin Jaruga 

   

   

   

1.5. MONITORING 

Ponadto bieżący monitoring realizacji projektu obejmował: 

 dokumentację dotycząca realizacji projektu, 

 kwalifikowalność personelu projektu, 

 kwalifikowalność uczestników projektu, 

 kwalifikowalność wydatków, 

 działania informacyjno – promocyjne 

2. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 
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1. Główny cel projektu został osiągnięty. Analiza wyników pre- i post testów  

w projekcie wskazała wzrost wiedzy w przedmiotowym zakresie u 

większości uczestników projektu - co daje bardzo zadowalający efekt 

realizacji projektu. 

2. Cele szczegółowe, jak i wskaźniki twarde i miękkie zrealizowano z 

nawiązką. W projekcie w trakcie jego realizacji wydatkowano wszystkie 

środki zgodnie z założeniami. Ze względu na przeprowadzenie zajęć w 

czasie wakacyjnym nie zanotowano przeszkód w prowadzeniu zajęć z 

powodu Covid – 19. W czasie trwania projektu stosowano zalecane 

obostrzenia sanitarne, co skutkowało brakiem zakażeń zarówno wśród 

uczestników, jak i trenerów. 

Projekt realizowany na terenie miasta Koszalina i  Powiatu Koszalińskiego miał 

pozytywny wpływ na grupę docelową objętą jego zasięgiem. Pozytywne rezultaty 

realizacji zadań projektowych były zaznaczane zarówno przez grupę docelową, 

prowadzących zajęcia, jak i przez zespół zarządzający projektem. Na podstawie 

wyników ankiet ewaluacyjnych, testów i obserwacji można stwierdzić, że 

uczestnicy byli zadowoleni z udziału w projekcie, czego wyrazem były liczne 

zapytania o kontynuację działań w następnych latach. 

Wyniki badań ewaluacyjnych, prowadzonych obserwacji oraz prowadzonemu 

monitoringowi w czasie realizacji projektu, wskazują, że osiągnięto wszystkie 

założone rezultaty i produkty projektu. Produkty projektu zostały upowszechnione 

za pośrednictwem strony internetowej projektu. Wszystkie działania oraz kanały 

promocji były opatrzone odpowiednimi logotypami oraz informacją o 

finansowaniu projektu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO  na lata 2021-2030, zgodnie z regulaminem Programu. 

Sporządził: specjalista ds. monitoringu i rozliczeń projektu Małgorzata Pawlos 
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Załącznik nr 1 

PRODUKTY PROJEKTU „KOSZALIŃSKIE FORUM DEBATY PUBLICZNEJ” 

                                          NA DZIEŃ 30.11.2021 R. 

 

Produkty mierzone są na podstawie list obecności, dokumentacji fotograficznej, filmowej ankiet 
ewaluacyjnych, notatek z działań projektowych, rachunków lub faktur 
Lp. Opis Plan Wykonanie Bilans % 

realizacji 

1. Ilość osób uczestniczących w warsztatach pt. 
Podstawy dialogu społecznego 

60 55 -5 91,6 

2. Ilość osób uczestniczących w warsztatach pt. 
Podstawy planowania strategicznego 

60 58 -2 96 

3. Ilość osób objętych szkoleniem pt. Komunikacja 
społeczna w środowisku wiejskim 

60 58 -2 96 

4. Ilość osób objętych konsultacjami nt. organizacji 
inicjatyw społecznych 

60 54 -6 90 

5.  Ilość osób objętych doradztwem nt. planowania 
działalności 

60 54 -6 90 

6. Ilość przeprowadzonych inicjatyw społecznych 10 19 +9 190% 
7. Ilość osób objętych debatą publiczną w mediach 

internetowych 
80 51 -9 85 

8. Ilość dokumentów filmowych z debaty publicznej 1        1 0    100 
9. Ilość dokumentów filmowych z przeprowadzonych 

inicjatyw społecznych 
1        1 0    100 

10. Ilość raportów ewaluacyjnych z realizacji projektu 1 1 0 100 
      

 

Na dzień 30.11.2021 r. zrealizowano 88,75% budżetu projektu NA ROK 2021. 

Wobec powyższego nie ma zagrożenia nie zrealizowania budżetu projektu do 

dnia 31.12.2021 r. oraz nie osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. 

 

 

PRODUKTY PROJEKTU „KOSZALIŃSKIE FORUM DEBATY PUBLICZNEJ” 

                                          NA DZIEŃ 31.12.2021 R. 

Produkty mierzone są na podstawie list obecności, dokumentacji fotograficznej, filmowej ankiet 
ewaluacyjnych, notatek z działań projektowych, rachunków lub faktur 
Lp. Opis Plan Wykonanie Bilans % 

realizacji 

1. Ilość osób uczestniczących w warsztatach pt. 
Podstawy dialogu społecznego 

60 55 -5 91,6 

2. Ilość osób uczestniczących w warsztatach pt. 
Podstawy planowania strategicznego 

60 58 -2 96 

3. Ilość osób objętych szkoleniem pt. Komunikacja 
społeczna w środowisku wiejskim 

60 58 -2 96 

4. Ilość osób objętych konsultacjami nt. organizacji 
inicjatyw społecznych 

60 54 -6 90 
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5.  Ilość osób objętych doradztwem nt. planowania 
działalności 

60 54 -6 90 

6. Ilość przeprowadzonych inicjatyw społecznych 10 31 +21 310% 
7. Ilość osób objętych debatą publiczną w mediach 

internetowych 
80 51 -9 85 

8. Ilość dokumentów filmowych z debaty publicznej 1        1 0    100 
9. Ilość dokumentów filmowych z przeprowadzonych 

inicjatyw społecznych  
1        1 0    100 

10. Ilość raportów ewaluacyjnych z realizacji projektu 1 1 0 100 
      

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano 99,97% budżetu projektu NA ROK 2021, 

kwota 440,18 zł powstała z oszczędności zakupów sprzętu nagłośnieniowego i 

kamer, została odesłana do NIW.         

                                                                                                                                                             Załącznik nr 2  

 Test  nr 1 w ramach projektu pt. ,,Koszalińskie forum debaty publicznej” 

Szanowni Państwo! 

Ankieta służy poznania Państwa zdania na temat warunków życia w Waszych miejscowościach, 

gminach, miastach. Do zebranych danych dostęp będą mieli jedynie pracownicy KUL zarządzający 

projektem jak również instytucje właściwe do kontroli realizacji projektu. Ankieta jest anonimowa. 

Odpowiedzi w ankiecie proszę oznaczyć znakiem „X”.  
1. Płeć  

 kobieta  

 mężczyzna  
 
2. Wiek  
……………..  
 
3. Aktywność zawodowa  

 Pracuję zawodowo  

 Nie pracuję zawodowo  

 Jestem emerytem/emerytką  

 Udzielam się wolontariacko  
 
4. Czy jest Pan/i członkiem jakiejś organizacji, np. stowarzyszenia, grupy religijnej, związku, 
klubu, koła zainteresowań? /Proszę wskazać jedną odpowiedź/  

 

 Tak. Jeśli tak, to jakich? ...............................................................................................  

 Nie  
 
5. Czy któryś z wymienionych czynników stanowi problem w podjęciu przez Pana/Panią 
działalności społecznej? /Może Pan(i) wskazać więcej niż jedną odpowiedź/  

 

 Duża odległość od siedzib klubów, kół zainteresowań, fundacji, stowarzyszeń  

 Brak odpowiednich połączeń komunikacji miejskiej  

 Bariery architektoniczne  

 Niechęć otoczenia  

 Niechęć do wychodzenia z domu  
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 Brak czasu  

 Brak środków finansowych  

 Brak chęci do podjęcia aktywności  

 Brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w Pana/i gminie/mieście  

 Stan zdrowia  

 Inne, jakie? ................................................................................  

 Nie ma problemów  
6. Jakich usług skierowanych do osób starszych brakuje w Pana/i gminie/mieście? /Może 
Pan(i) wskazać więcej niż jedną odpowiedź/  

 

 Usługi opiekuńcze  

 Domy pomocy społecznej  

 Usługi psychologa  

 Programy zdrowotne  

 Domy dziennego pobytu  

 Kluby seniora  

 Place rekreacji ruchowej dla seniorów  

 Inne, jakie? ............................................................................................................  

 
7. Jakie działania należałoby podjąć bądź usprawnić, aby osobom w wieku senioralnym 
mieszkającym w najbliższym regionie. żyło się lepiej?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
8. Jak ocenia Pani/Pan: /Proszę wskazać jedną odpowiedź przy każdym zagadnieniu/  
 
dostęp do opieki medycznej 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
dostęp do uzyskania pomocy społecznej – udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej i inne 
instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe 
 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
dostęp do rynku pracy 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 
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Dostęp do edukacji 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
dostęp do instytucji kulturalnych – np. teatr, kino, filharmonia, kluby 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
dostęp do instytucji publicznych – np. Urząd Miasta, ZUS, Urząd Skarbowy 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
swoją sytuację mieszkaniową 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
swój stan zdrowia 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
program Karta Seniora 

Bardzo dobrze  Dobrze Trudno 
powiedzieć 

źle Bardzo źle 

     

 
 
9. Jakich usług skierowanych do najmłodszych mieszkańców brakuje w Pana/I 
gminie/mieście ? Może Pan(i) wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
 

 przedszkola  

 żłobki 

 szkoły podstawowe 

 świetlice  

 place zabaw  

 kluby osiedlowe  

 boiska ogólnodostępne  

 Inne, jakie? ............................................................................................................  
 
 

 

                                                              Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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                                                                                                                                                Załącznik nr 3 

Test  nr 2 w ramach projektu pt. ,,Koszalińskie forum debaty publicznej ” 

 

Szanowni Państwo! 

Ankieta służy poznania Państwa samooceny z zakresu marketingu i planowania strategicznego. Do 

zebranych danych dostęp będą mieli jedynie pracownicy KUL zarządzający projektem jak również 

instytucje właściwe do kontroli realizacji projektu. Ankieta jest anonimowa. 

1. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat fundraisingu ? (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

nisko a 5 wysoko) 

                                                              1                  2                 3                  4                 5 

 

2. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat pozyskiwania wsparcia od darczyńców? Proszę 

zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 

wysoko 

                                                                             1                 2                    3                    4                 5                      

3. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat potrzeb swojej organizacji? Proszę zaznaczyć ocenę 

na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.                  

   

                                                                     1                 2                    3                    4                 5              

 

4. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat planowania strategicznego? Proszę zaznaczyć ocenę 

na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 

                                  1                 2                  3                   4                  5 

5. Czy kiedykolwiek Pan/i prosiła o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla swojej organizacji 

(samorząd, sponsorów)? Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. 

 

   Tak, często 

 

   Rzadko 

 

   Nigdy 

 

 

6. Proszę zaznaczyć kto najczęściej pomaga Pana/i organizacji? Proszę zaznaczyć prawidłowe 

odpowiedzi. 

 

   Samorząd lokalny 

 

   Nikt nie pomaga 

 

   Inne organizacje pozarządowe 
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7. Z jakich źródeł  czerpie Pan/i informacje na działalności organizacji społecznych na wsi? 

Należy wybrać prawidłową odpowiedź. 

 

   Portale internetowe 

 

   Media społecznosciowe 

 

   Prasa, telewizja 

 

8. Wiedzę, z których dziedzin chciałby Pan/i poszerzyć? 

 

   Pozyskiwanie wsparcia od sponsorów 

 

   Pozyskiwanie wsparcia przez internet 

 

   Pozyskiwanie wsparcia poprzez udział konkursach, grantach itp. 

 

9. Z których rozwiązań Pan/i korzysta? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

   Sprawy związane z działalnością organizacji załatwiam przez internet. 

 

   Korzystam z porad specjalistów (Urząd Gminy). 

 

   Biorę udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. 

 

10. Skąd dowiaduje się Pan/i o szkoleniach, kursach na temat pozyskiwania środków finansowych 

dla organizacji?:  

 

   Portale internetowe, media społecznościowe 

 

   Urzędy administracji państwowej (np. Urząd Gminy) 

 

   Za pośrednictwem innych organizacji. 

 

 

11. Płeć: 

 

o Kobieta 

o Mężczyzna 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Zespół Zarządzający projektem 
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                                                                                                                                                   Załącznik nr 4 

Test  nr 3 w ramach projektu pt. ,,Koszalińskie forum debaty publicznej”. 

Szanowni Państwo! 

Ankieta służy poznania Państwa samooceny z zakresu komunikacji społecznej. Do zebranych danych 

dostęp będą mieli jedynie pracownicy KUL zarządzający projektem jak również instytucje właściwe do 

kontroli realizacji projektu. Ankieta jest anonimowa. 

12. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności do pełnienia roli lidera w grupie ? (w skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznacza nisko a 5 wysoko) 

                                                              1                  2                 3                  4                 5 

 

13. Jak ocenia Pan/i swoje zdolności do wywierania wpływu na otaczający świat? Proszę 

zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 

wysoko 

                                                                             1                 2                    3                    4                 5                      

14. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności współpracy w grupie? Proszę zaznaczyć ocenę na 

pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.                  

   

                                                                     1                 2                    3                    4                 5              

 

15. Jak ocenia Pan/i umiejętności przyjmowania opinii i przekonań innych ludzi? Proszę 

zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 

wysoką. 

                                  1                 2                  3                   4                  5 

16. Jak opisałby Pan/i  pozycje, jaka zajmuje przywódca w organizacji? Należy zakreślić 

prawidłowe odpowiedzi. 

 

   Przywódca zajmuje centralne miejsce w organizacji, członkowie musza się podporządkować. 

 

   Zanika stosunek nadrzędności pomiędzy przywódcą a członkami organizacji, występuje 

równorzędna współpraca. 

 

   W organizacji nie ma przywódcy, każdy może stać się przywódcą. 

 

 

17. Jak Pan/i  ocenia zakres władzy członków w organizacji, w której Pan/i pracuje? 

 

   Członkowie organizacji nie maja władzy. 

 

   Władza członków organizacji jest mała. 

 

   Władza członków organizacji jest duża. 
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18. Jak  opisałby Pan/i proces decyzyjny w organizacji? Należy wybrać prawidłową odpowiedź. 

 

   Decyzje podejmowane są samodzielnie przez lidera. 

 

   Lider konsultuje podejmowane decyzje z członkami organizacji. 

 

   Decyzje podejmowane są wspólnie. 

 

19. Członkowie organizacji umiejętnie ze sobą współpracują podczas wykonywanych zadań. 

Należy wybrać prawidłową odpowiedź. 

 

   Nie zgadzam się z ta opinią. 

 

   Nie mam zdania. 

 

   Zgadzam się z ta opinią. 

 

20. Członkowie organizacji posiadają dużą swobodę decyzyjną. 

Należy wybrać prawidłową odpowiedź. 

 

   Nie zgadzam się z ta opinią. 

 

   Nie mam zdania. 

 

   Zgadzam się z ta opinią. 

 

21. Większość członków Pana/i organizacji to osoby w przedziale wiekowym:  

 

   18-35 lat 

 

   35-45 lat 

 

   Powyżej 45 lat 

 

 

22. Płeć: 

 

o Kobieta 

o Mężczyzna 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Zespół Zarządzający projektem 
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                                                                                                                                                          Załącznik nr 5 

Test  nr 4 w ramach projektu pt. ,,Koszalińskie forum debaty publicznej ”. 

Szanowni Państwo! 

Ankieta służy poznania Państwa samooceny zdolności do zaangażowania społecznego i 

obywatelskiego. Do zebranych danych dostęp będą mieli jedynie pracownicy KUL zarządzający 

projektem jak również instytucje właściwe do kontroli realizacji projektu. Ankieta jest anonimowa. 

23. Jak ocenia Pan/i swoją orientację w wydarzeniach społecznych i politycznych ? (w skali od 1 

do 5, gdzie 1 oznacza nisko a 5 wysoko) 

                                                              1                  2                 3                  4                 5 

 

24. Jak ocenia Pan/i swój poziom komunikowania się w różnych sytuacjach? Proszę zaznaczyć 

ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoko 

                                                                             1                 2                    3                    4                 5                      

25. Jak ocenia Pan/i swoje zdolności do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi w 

działania publiczne? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza 

ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.                  

   

                                                                     1                 2                    3                    4                 5              

 

26. Jak ocenia Pan/i umiejętności wypowiadania swojej opinii na tematy publiczne? Proszę 

zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 

wysoką. 

                                  1                 2                  3                   4                  5 

 

27. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności wnioskowania o dotacje zewnętrzne dla swojej 

organizacji? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo 

niską, a 5 bardzo wysoką. 

                                  1                 2                  3                   4                  5 

 

28. Jak ocenia Pan/i swój udział w życiu społecznym i obywatelskim? Proszę zaznaczyć ocenę na 

pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 

                                  1                 2                  3                   4                  5 

29. Płeć: 

 

o Kobieta 

o Mężczyzna 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Zespół Zarządzający projektem 

 



                             

str. 21 
 

                                                                                                                                           Załącznik nr 6 

„Koszalińskie forum debaty publicznej” 

ANKIETA OCENY SZKOLENIA 

 

Tytuł warsztatu: …………………………………………………. 

 

Szanowni Państwo! 

Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, 

aby podnieść poziom warsztatów, doradztwa i konsultacji, w którym Państwo uczestniczą, a 

także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń. Uprzejmie prosimy o 

wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na 

podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą. 

 

PŁEĆ         
 Kobieta         

 Mężczyzna 

 

WIEK 
 do 25 lat 

 26-49 lat 

 powyżej 50 lat 

 

1. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu odbyte warsztaty 

spełniły Pani/Pana oczekiwania?   

(1 - bardzo dobrze, 2 – dobrze, 3 – średnio, 4 - wystarczająco, 5 – niewystarczająco) 

 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Wystarczająco Niewystarczająco 

1 2 3 4 5 

 

2. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan przydatność 

zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji  

i umiejętności?  

(1 - zdecydowanie przydatne, 2 - raczej przydatne, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej 

nieprzydatne, 5 - zdecydowanie nieprzydatne) 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu zyskane informacje pogłębiły 

Pani/Pana wiedzę teoretyczną z omawianego na warsztatach obszaru?  

(1 - zdecydowanie przydatne, 2 - raczej przydatne, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej 

nieprzydatne, 5 - zdecydowanie nieprzydatne) 

 

1 2 3 4 5 
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4. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, czy nabyte w  warsztatach kompetencje 

wykorzysta Pani/Pan w życiu społecznym?  

(1 - zdecydowanie tak, 2 - raczej tak, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej nie,  

5 -  zdecydowanie nie) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Proszę ocenić posługując się pięciostopniową skalą, wiedzę trenera i jego 

przygotowanie merytoryczne. 

(1 - bardzo dobrze, 2 - dobrze, 3 - średnio, 4 -  raczej źle,  5 - źle) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Proszę odpowiedzieć posługując się trzystopniową skalą, jak ocenia Pan/Pani zakres 

prezentowanego materiału? 

(1 – za wąski, 2 – odpowiedni, 3 – za szeroki) 

 

1 2 3 

 

 

7. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, sposób przekazywania informacji przez 

trenera.  

(1 - bardzo przystępny, 2 – przystępny, 3 - średnio przystępny,4 - mało przystępny,  

5 -nieprzystępny) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan projekt od strony 

organizacyjnej? 

(1 - bardzo dobrze, 2 - dobrze, 3 - średnio, 4 - raczej źle, 5 - źle) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Proszę powiedzieć posługując się pięciostopniową skalą, jak ocenia Pani/Pan ogólną 

atmosferę w przeprowadzanych warsztatach? 

(1 - bardzo dobrze, 2 - dobrze, 3 - średnio, 4 - raczej źle, 5 – źle) 

 

1 2 3 4 5 

 

10. Jakie treści merytoryczne Pani/Pana zdaniem powinny być uwzględnione w kolejnych 
warsztatach tego typu?: 
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

 

 

                                         Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


