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 Spośród osób
uczestniczących
po raz pierwszy w Forum
najwięcej wybrało
warsztaty:
1. Finansowanie
działalności organizacji +
wizyta studyjna w
CISTOR (10 osób)
2. Kawiarenka obywatelska
seniorów (11 osób)
 Spośród osób
uczestniczących w Forum
co najmniej czwarty raz
największy odsetek wybrał
część plenarnokonferencyjną (9 osób)

Skąd Pan(i) dowiedział(a) się o Forum?
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Jak Pan(i) ocenia zakres tematyczny tej części
Forum?
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 Uczestnicy ocenili zakres tematyczny Forum dobrze i bardzo dobrze
 Oceny nie były zróżnicowane ze względu na część Forum, w której
uczestniczyli

PROPOZYCJE TEMATÓW
Sieciowanie
organizacji i grup
nieformalnych

Warsztaty z pisania
wniosków do UMT/Urzędu
Marszałkowskiego

Program
współpracy NGO z
GMT
Komunikacja
interpersonalna

Działalność
gospodarcza NGO –
fakty i mity
Ekonomia
społeczna

Konkursy dla NGO –
przeznaczane finanse,
oczekiwania NGO i GMT
Kwestie
dotyczące
seniorów

Pozyskiwanie środków
finansowych

Jak Pan(i) ocenia pięciodniową
formułę organizacji Forum?

Jaka jest Pana(i) ocena
organizacji tej części Forum?
zdecydowanie
pozytywna
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PROPOZYCJE ZMIAN DOT. ORGANIZACJI FORUM
Z jednej strony taka formuła
pozwala poruszyć wiele
tematów. Z drugiej strony
forum trwające 5 dni
powoduje "rozczłonkowanie"
aktywności NGO.

Forum 2-dniowe:
1. część warsztatowa (kilka
paneli do wyboru w tym
samym czasie)
2. część plenarnokonferencyjna

Zbyt dużo warsztatów –
maksymalnie 3; ustalić 2-3 dni
warsztatów w godz. 16-19;
wybór jednego warsztatu na
jedną organizację

wskazanie konieczności
odpłatności w razie absencji

przeniesienie rekrutacji na
organizatorów poszczególnych
części

Zapraszanie gości z zewnątrz

informacja o konkursach na
początku forum a nie na końcu

Trzeba dokładnie ocenić czas
poszczególnych pozycji, aby
nie było "wydłużonych"
przerw

Brak konkretnych wniosków, w
szczególności z debat

Szeroka promocja (prasa, tv,
internet)

ciepły posiłek

Przeniesienie forum na
wrzesień

Nie łączyć z wyborami do
RDPP

Forum w takiej formie
powinno odbywać się dwa
razy w roku

czytelniejszy formularz
zgłoszeniowy
informowanie na czas o
zakwalifikowaniu do udziału w
warsztatach

część plenarna z większą liczbą
wartościowych wykładów

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI
BIORĄCYCH UDZIAŁ W FORUM

Jak długo organizacja prowadzi działalność?
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Główna dziedzina działalności organizacji
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pozarządowych i inicjatyw oby
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WNIOSKI
1 Pozytywna ocena nowej formuły Forum:

 obecność nie ogranicza się do biernego uczestnictwa w części plenarnokonferencyjnej;
 istnieje możliwość poruszenia większej liczby tematów;
 przedstawiciele NGO mogą wybierać najbardziej interesujące ich kwestie.
2 Formuła 5-dniowa jest zbyt długa:
 ciężko pogodzić udział w tak wielu wydarzeniach z pracą zawodową;
 rozproszenie uczestników na warsztaty/debaty – niska frekwencja na
poszczególnych częściach;
3 Sposób rekrutacji
 dopracowanie formularza zgłoszeniowego;

 ulepszenie informowania uczestników o zakwalifikowaniu na warsztaty;

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

