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Wrocław – 20 lipca 2020 roku

4. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ
Formularz ankiety był aktywny od 10 do 17 lipca 2020 roku, wypełniło go 100 uczestników
4. Kongresu Wrocławskich NGO.

Skąd dowiedziałeś/-aś się o 4. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych?
100 odpowiedzi (opcja wielokrotnego wyboru)
Lp.

Odpowiedź

Liczba odpowiedzi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

social media
newsletter Sektor 3
z mailingu DFOP
od zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej
od znajomych
z forum Tratwy
z filmu promocyjnego
z informacji w lokalnej prasie
z mailingu Biura ds. Partycypacji Społecznej
moja organizacja jest współorganizatorem kongresu
to mój kolejny kongres
ze strony www.wro-ngo.pl

69
48
46
35
29
28
24
10
7
3
3
3

13.
14.
15.
16.
17.
18.

z grupy FB wro-ngo
z zaproszenia od Kostasa
pracownika fundacji
od Magdy Szymańskiej z GO’n”ACT
organizacja
od żony 

3
1
1
1
1
1
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Jak oceniasz zapisy na Kongres (formularz rekrutacyjny, informację telefoniczną i mailową, kontakt
za pośrednictwem FB)?
100 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
1 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
81
18
1
0
0

81% ankietowanych oceniło zapisy na Kongres na 5 – bardzo dobrze, 18 % na 4 - dobrze, 1% na 3 neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 17 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian















Super kontakt!
Brałam udział w panelu i nie rejestrowałam się
bez zarzutów
Sprawnie i szybko.
bez problemu
nie do końca zrozumiałe dla zapisujących się pytania w formularzu
pomimo nowej sytuacji związanej z pandemia- było ok
w mojej opinii idealna metoda zapisów
Zarówno konferencje, ale szczególnie kongresy taki jak ten mające cechy czy zadanie nie
tylko skupienia profesjonalistów, uczonych, praktyków, ale przede wszystkim chyba także
zainteresowanie samych obywateli, mieszkańców – odbiorców działań NGO, a także i później
co ważniejsze potencjalnych czynnych uczestników powinny (tak jak ten kongres był) być jak
najbardziej otwarte, zatem każda formuła nieodpłatności, „wstęp wolnego” czy wręcz
zaproszenia „mile widziany każdy mieszkaniec Wrocławia” są bardzo dobre. Podkreślają też
to, że głos, opinia, każdego mieszkańca jak i On sam jest ważny.
Jak zwykle bardzo miło było się usłyszeć
To bardzo miłe być zaproszonym osobiście
Szybka reakcja na pytania.
Bardzo miły kontakt
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Dziś pytanie, dziś odpowiedź - ekstra!
Strasznie długi formularz!
Długaaaśny formularz
Nie mam uwag

Jak oceniasz organizację Kongresu w przestrzeni online?
100 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
2 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
76
20
4
0
0

76% ankietowanych oceniło organizację Kongresu na 5 – bardzo dobrze, 20 % na 4 - dobrze, 4% na
3 - neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 20 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian











Niesamowite wydarzenie! 4 dni - to na pewno było wyzwanie.
Przydałby się automatyczny link na konkretny panel, gdyż nie wszyscy pamiętali o godzinach
poszczególnych paneli.
myślę że to bardzo dobra forma, bo wygodna i dla prowadzących i obserwujących i
bezpieczna :)
wszystko działało sprawnie, była dobra jakość
czasami za mało czuć prowadzącego panel. Przez to zbyt często uciekał faktyczny temat
spotkania i czas transmisji upływał na opowieściach "poza tematem"
wszystko było w porządku
Jasno, przejrzyście, łącza bez problemów.
Moja ocena jest bardzo pozytywna - pomijając drobne problemy techniczne, które pojawiły
w ramach części paneli. Całość oceniam bardzo dobrze i uważam, że warto z tych narzędzi
korzystać także w przyszłości.
Moim zdaniem doskonale poradziliście sobie z okolicznościami, kongres mimo kilku
problemów technicznych (ale tego nie da się chyba uniknąć) był bardzo dobrze
zorganizowany.
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Jakość połączenia na FB była bardzo kiepska i było kilka razy rozłączane
z perspektywy współorganizatora były niedociągnięcia techniczne
było widać, że dla wielu było to nowe doświadczenie. Dla uczestników również. Dlatego
doceniam wkład obu stron i oceniam bardzo wysoko
 jak na pierwsze tak duże wydarzenie online, organizacja naprawdę na bardzo dobrym
poziomie
 Trudno mi było sobie to wyobrazić, ale udało Wam się!
 Wielkie pozytywne zaskoczenie, że udało się zrobić kongres w formie online!
 Pozytywne zaskoczenie.

Jestem pod wrażeniem.
 Nie wiem jak to zrobiliście, ale efekt był spektakularny.
 Zaskakująco pozytywne doznanie
 Szkoda, że nie na żywo

Jaki Twoim zdaniem był program merytoryczny Kongresu?
100 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
3 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
72
25
2
0
1

72% ankietowanych program Kongresu na 5 – bardzo dobrze, 25 % na 4 - dobrze, 4% na 2 –
neutralnie, 1% na 1 - bardzo źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 10 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian




Bardzo różnorodny i bogaty program, brawo!
Bardzo wiele obszarów i bardzo wiele kompetencji merytorycznych ze strony NGOs
na pewno fajnie by było na kolejnym kongresie ruszyć bardziej inne organizacje i
stowarzyszenia bo wydaje mi się że mało było uczestników a tematy dotyczyły szerszego
grona
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To jest kongres NGO a nie debata polityczna. Niestety cały temat opierał się na polityce oraz
na wyborach prezydenckich. Po obejrzeniu pierwszego panelu przeszła ochota na oglądanie
dalszej części Kongresu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni.
Brak
W przypadku nadzwyczajnej sytuacji, (jakim był i jest COVID-19 nie dało się, ale też ze
względu na wagę i silne oddziaływanie COVID-19 nie powinno się pomijać tego problemu),
program doskonale ukazał (jak sama rzeczywistość) znaczenie NGO w sytuacji pandemii i
umiejętność wykorzystania ogromnego potencjału, chęci czynnego działania (poprzez
organizację i koordynację) jakie narodziły się czy raczej odrodziły się w pojedynczych
mieszkańcach (choć nie tylko pojedynczych) Paneliści uzmysłowili, ukazali - nie do
przecenienia rolę tego sektora, także z drugiej strony dla tych mieszkańców, którzy tej
pomocy - wsparcia potrzebowali. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w programie.
Podobnie jak inny równie istotny problem demokracji - wolności.
Bardzo szeroka tematyka. Dla każdego coś ciekawego.
Wow!
Bardzo rozbudowany program - brawa dla organizatorów.
Zabrakło mi rozmów o samotności, niepewności i kryzysie psychicznym w tych dziwnych
czasach

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz "Pozarządową Telewizję Śniadaniową"?
88 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
4 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
72
14
1
1
0

81,8% ankietowanych oceniło telewizję śniadaniową na 5 – bardzo dobrze, 15,9 % na 4 - dobrze,
1% na 3 – neutralnie, 1% na 2 – źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 12 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian
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Żałuję, że nie mogłam spróbować.
Ciekawy pomysł na rozpoczęcie kongresu
nie wiem - nie widziałam
nie zdążyłam uczestniczyć
Wystąpiły przerwy techniczne
pomimo braku dźwięku przez pierwsze kilka minut, było ciekawie i inspirująco
Bardzo dobre wprowadzenie do debaty, które w normalnych okolicznościach pozwala też
samym uczestnikom i przybyłym osobą poznać się nawiązać kontakt ze sobą
Szkoda, że nie można było powąchać i zjeść ;)
Chętni sam bym coś ugotował na wizji
Pysznie to wszystko wyglądało, na pewno tak samo smakowało.
Mniam! Lepiej niż w Dzień Dobry TVN!
Smakowite widoki i fajne wprowadzenie do kongresu

24 odpowiedzi
45,8% obejrzy jeszcze raz
45,8% nie widziało tej części Kongresu
4,2% planuje obejrzeć
4,2% nie planuje oglądać

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz debatę otwierającą Kongres: „OBYWATEL NA ZAKRĘCIE
– WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI –JAK SKUTECZNIE BRONIĆ WOLNOŚCI I DEMOKRACJI?”
92 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
5 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
66
24
1
0
1

71,7% ankietowanych oceniło debatę na 5 – bardzo dobrze, 26,1 % na 4 - dobrze, 1% na 3 –
neutralnie, 1% na 1 – bardzo źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 5 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
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Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian







za dużo panelistów w jednej krótkiej debacie
Świetny dobór uczestników. Ich pasja była cudownie zaraźliwa
Podobnie jak COVID-19 także i problem demokracji był tematem towarzyszącym obywatelom
w czasie trwania kongresu i nie tylko zatem także zasadna była debata. Tym bardziej, iż
zagadnienie wolności szeroko pojmowanej jest nie tylko zagadnieniem konstytucyjnym same
stowarzyszenia są wyrazem "wolności zrzeszania się" możliwości wyrażania rożnych
poglądów, zaś szerokie spektrum działań organizacji pozarządowych sprawia, iż same silnie
wpływają na kształtowanie życia publicznego, także opinii czy bardziej świadomości
mieszkańców - obywateli.
Nie za długa, nie za krótka, interesująca.
Cieszę się, że była Pani Janina

19 odpowiedzi:
52,6 % zobaczy Debatę jeszcze raz
31 % nie widziało tej części Kongresu
10,5 % planuje obejrzeć
5,3 % nie planuje obejrzeć

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY:„DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I
PRAWA DZIECKA W CZASIE I PO PANDEMII”?
87 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
6 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
69
15
3
0
0

79,3% ankietowanych oceniło warsztat na 5 – bardzo dobrze, 17,2 % na 4 - dobrze, 3,4% na 3 neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 5 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian
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Temat ważny, szkoda, że panelistom brakowało czasu na udzielenie rozwartych odpowiedzi
O ocenie przesądzają głównie kwestie techniczne, ale mam wrażenie także, że prowadząca
nie zapanowała nad sytuacją.
trochę przegadane. czułam niedosyt rozmów kuluarowych. ale taki czas.
Zarówno osoby Starsze, jaki Dzieci stanowią szczególne grupy. W przypadku Seniorów wizyty
Wolontariuszy ukazały ogromną potrzebę kontaktu Seniorów z innymi Ludźmi, choć zapewne
nie są to osoby narzekające nawet na warunki COVID-19. Uniemożliwienie przez obostrzenia
COVID-19 kontaktów - integracji właśnie między Dziećmi i Seniorami ukazało paradoksalnie
ogromne znaczenie i jej wagę. Wrocław staj się Miastem coraz bardziej wielokulturowym wielość i różnorodność może powodować konflikty (stąd instytucja mediacji kulturowych w
innych krajach) ale wydaje się iż jest możliwe przygotowanie społeczeństwa poprzez
edukacje wczesnoszkolną, budowanie świadomości, postawy szacunku dla odmienności czy
narodowej, religijnej, rasowej czy odmienności poglądów.
Bardzo ważny temat.

20 odpowiedzi:
55% nie oglądało tej części Kongresu
20% zobaczy jeszcze raz
20 % nie planuje oglądać
5 % planuje obejrzeć

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz warsztat: „Jak zdrowo wyjść z pandemii?”
79 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
7 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
64
15
0
0
0

81% ankietowanych oceniło warsztat na 5 – bardzo dobrze, 19 % na 4 – dobrze.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 3 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian
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Niesamowite to było dla nas organizatorów, że spotkaliśmy się z ogromnym
zainteresowaniem prelegentów
nasz panel ;) za dużo panelistów, ale temat trafiony bo nadal jest na tapecie :)
Interesujące.

25 odpowiedzi:
52 % nie oglądało tej części Kongresu
24 % planuje obejrzeć
16 % zobaczy jeszcze raz
8 % nie planuje oglądać

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY:„O sile sojuszu podmiotów
ekonomii społecznej i biznesu”?
90 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
8 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
69
20
0
1
0

76,7% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 22,2 % na 4 – dobrze, 1,1% na 2 – źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 3 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian



Ciekawy prelegenci, merytoryczna debata
Coraz częściej, tak jak to podkreślano, współpracę podmiotów ekonomii społecznej z
biznesem postrzega się jako strategia "wygrany wygrany". Zarówno spółdzielnie socjalne jak i
wszelkie inne formy włączające, integrujące społeczeństwo i współpraca z nim biznesu
stanowią już nie tylko realizację zasady społecznej odpowiedzialność biznesu, ale przynosi
wymierne korzyści finansowe, ale przede wszystkim jest to realne budowanie potencjału
społecznego, kadrowego dla firmy. Integracja pracowników z osobami o szczególnych
potrzebach rozwija kompetencje zwłaszcza najbardziej (paradoksalnie) tych pierwszych.
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Bardzo ważny temat.

17 odpowiedzi:
41,2% zobaczy jeszcze raz
23,5% planuje obejrzeć
23,5% nie widziało tej części Kongresu
11 % nie planuje oglądać

DZIEŃ PIERWSZY | 17.06.2020 Jak oceniasz Wydarzenie towarzyszące: spektakl „Spólnota”
Reżyseria Marta Streker / TEATR UKŁAD FORMALNY
75 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
9 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
59
16
0
0
0

78,7% ankietowanych oceniło spektakl na 5 – bardzo dobrze, 21,3 % na 4 – dobrze.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 4 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian





Miła niespodzianka dla uczestników kongresu
nie oglądałam
Nie była to moja wrażliwość artystyczna, ale szanuję
Duże zaskoczenie, w końcu to pierwszy spektakl podczas kongresu, a uczestniczyłam w 3
poprzednich

29 odpowiedzi:
65,5% nie oglądało spektaklu
17,2% planuje zobaczyć
13,8% zobaczy jeszcze raz
3,4% nie planuje obejrzeć
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DZIEŃ DRUGI | 18.06.2020 Jak oceniasz warsztat: „Miejska polityka społeczna w kontekście
skutków pandemii”?
92 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
1 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
73
18
0
2
0

79,3% ankietowanych oceniło warsztat na 5 – bardzo dobrze, 19,6 % na 4 – dobrze, 1,1% na źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 4 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian





Najciekawsza dla naszego podmiotu część.
Nie chcę oceniać, bo sama byłam moderatorką ;)
za dużo panelistów, jak na tak krótką debatę; niektóre problemy udało się zaledwie
zarysować
bardzo dobrze zrobiona konkretna robota.

15 odpowiedzi:
46,7% zobaczę jeszcze raz
26,7% nie oglądało tej części Kongres
20% planuje obejrzeć
6,7% nie planuje oglądać

DZIEŃ DRUGI | 18.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY: „Wspólne zaciskanie pasa”?
82 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie

Liczba odpowiedzi
62
16
3
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4.
5.

2 – źle
2 – bardzo źle

1
0

75,6% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 19,5 % na 4 – dobrze, 3,7% na 3 –
neutralnie, 1,2% na 1 - źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 2 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian



Smutny ten panel
Trzymam kciuki, żebyśmy nie zaciskali pasa w przyszłym roku, chociaż pewnie będziemy
musieli.

23 odpowiedzi:
65,2 % nie oglądało tej części Kongresu
17,4% zobaczy jeszcze raz
8,7% planuje obejrzeć
8,7% nie planuje oglądać

DZIEŃ DRUGI | 18.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY: „Kultura / Partycypacja”?
88 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
3 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
65
21
2
0
0

73,9% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 23,9 % na 4 – dobrze, 2,3% na 3 –
neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 8 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian
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Rozmowa była bardzo ciekawa, ale przewidziana dla zbyt wielu uczestników, co sprawiło, że
część z nich w ogóle nie zdecydowało się zabrać głosu, a tematy nie zostały pogłębione.
Moderacja wypadła świetnie i sam zamysł rozmowy, ale było to bardzo trudne do
zrealizowania z taką liczbą rozmówców.
zbyt duża liczba dyskutantów w tak krótkiej debacie
wolne tempo... uciekał wątek dyskusji
Bardzo istotny, potrzebny temat Kultury i partycypacji - szczególnie w kontekście szerszych
działań już podejmowanych na rzecz otwarcia kultury - kultury dostępnej dla wszystkich. Tu
także ogromna rola organizacji pozarządowych w pomocy w dotarciu i zainteresowaniu
zwłaszcza osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób o szczególnych potrzebach i
przekonania ich do uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach, projekcjach - projektach.
Tyle osób w dyskusji, brawo!
Kostas jak zwykle ożywił dyskusję
Nie wszyscy zabrali głos, a szkoda
Wydaje mi się, że nie wszyscy uczestnicy się wypowiedzieli, ale czas był ograniczony, szkoda,
że zabrakło go dla wszystkich

24 odpowiedzi:
45,8% nie oglądało tej części kongresu
20,8% zobaczy jeszcze raz
16,7% planuje obejrzeć
16,7 % nie planuje oglądać

DZIEŃ DRUGI | 18.06.2020 Jak oceniasz wydarzenie towarzyszące - film z wystawy „Sztuka
Ocalona”?
73 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
4 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
58
15
0
0
0

79,5% ankietowanych oceniło film z wystawy na 5 – bardzo dobrze, 20,5 % na 4 – dobrze.
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Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 4 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian





ciekawa, lekka propozycja dla Uczestników i Uczestniczek Kongresu
Wybiorę się zobaczyć na żywo.
brakowało napisów
Odwiedzę

30 odpowiedzi:
73,3% nie oglądało tej części Kongresu
13,3% planuje obejrzeć
6,7% planuje zobaczyć jeszcze raz
6,7% nie będzie oglądać

DZIEŃ TRZECI | 19.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY: „Technologie w NGO - szanse
i zagrożenia”?
88 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
5 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
64
23
1
0
0

72,7% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 26,1 % na 4 – dobrze, 1,1% na 3 –
neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 3 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian
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czułam się słabo przygotowana do poziomu dyskusji
Super temat, bardzo na czasie.
Temat akurat na czasie

18 odpowiedzi:
50% nie oglądało tej części Kongresu
22,2% zobaczy jeszcze raz
16,7% planuje obejrzeć
11,1% nie planuje oglądać

DZIEŃ TRZECI | 19.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY: „Wrocław - czas na ReSTART!”?
83 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
6 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
64
15
4
0
0

77,1% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 18,1 % na 4 – dobrze, 4,8% na 3 –
neutralnie.
Brak opcjonalnych komentarzy.
18 odpowiedzi:
61,1% nie oglądało tej części Kongresu
22,2% zobaczy jeszcze raz
11,1% nie planuje obejrzeć
5,6% planuje obejrzeć
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DZIEŃ TRZECI | 19.06.2020 Jak oceniasz PANEL DYSKUSYJNY: „Wrobiznes i wro-ngo w nowej
rzeczywistości”?
89 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
7 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
65
23
1
0
0

73% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 25,8 % na 4 – dobrze, 4,8% na 3 –
neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 1 odpowiedź.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian


ciekawa, zupełnie inne dla mnie perspektywa "biznesowa"

20 odpowiedzi:
45% nie oglądało tej części Kongresu
35% zobaczy jeszcze raz
10% planuje obejrzeć
10% nie planuje oglądać

DZIEŃ TRZECI | 19.06.2020 Jak oceniasz Wydarzenie towarzyszące: koncert zespołu KOSY na
żywo z Czasoprzestrzeni?
75 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
8 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
62
11
2
0
0
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73% ankietowanych oceniło koncert na 5 – bardzo dobrze, 25,8 % na 4 – dobrze, 4,8% na 3 –
neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 2 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian



fantastyczny koncert, fantastyczne tłumaczenie w PJM
Niesamowity! Pani tłumaczka - cudowna.

31 odpowiedzi:
71% nie oglądało tej części Kongresu
19,4% zobaczy jeszcze raz
6,5% nie planuje oglądać
3,2% planuje obejrzeć

DZIEŃ CZWARTY | 20.06.2020 Jak oceniasz panel Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego –głos NGO w dialogu z Samorządem?
89 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
9 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
63
23
2
0
1

70,8% ankietowanych oceniło panel na 5 – bardzo dobrze, 25,8 % na 4 – dobrze, 2,2% na 3 –
neutralnie, 1,1% na 1 – bardzo źle.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 1 odpowiedź.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian


Trochę nudne…

Koalicja na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy

17-20 czerwca 2020 r.
Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych | Czasoprzestrzeń – ul. Tramwajowa 1-3 we Wrocławiu

18 odpowiedzi:
50% nie oglądało tej części kongresu
16,7% planuje obejrzeć
16,7% zobaczy jeszcze raz
16,7% nie planuje oglądać

DZIEŃ CZWARTY | 20.06.2020 Jak oceniasz warsztat: „Główni Aktorzy osiedlowego życia
(fermentu)”?
81 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
1 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
63
17
1
0
0

77,8% ankietowanych oceniło warsztat na 5 – bardzo dobrze, 21 % na 4 – dobrze, 1,2% na 3 –
neutralnie.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 3 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian






widać wyraźny rozdźwięk między władzami miasta, radami osiedli i obywatelami, którzy nie
są beneficjentami środków będących w dyspozycji wybranych (preferowanych przez miastp)
organizacji i osób
Szczególnie cenne i interesujące, jest ukazanie ogromnej roli, współzależności - synergii w
działaniu pomiędzy osiedlami a organizacjami pozarządowymi. Wzajemne uzupełnianie się,
ale przede wszystkim potrzeba wymiany informacji , ale także zasobów gdyż przecież bardzo
często cel jest jeden lepsza jakość życia mieszkańców rozumiana bardzo wielowymiarowo, a
przede wszystkim ich integracja - zbliżenie i do Miasta, ale zbliżenie i integracja mieszkańców
między sobą poprzez zbudowanie więzi, upodmiotowienie -odanonimizowanie i pokazanie że
każdy pojedynczy Mieszkaniec Osiedla stanowi ogromną wartość i potencjał.
Podobała mi się szybka i pozytywna reakcja na zerwane połączenie. Brawa za zimną krew i
kontynuacje rozmów pomimo awarii.
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25 odpowiedzi:
72% nie oglądało tej części Kongresu
16% zobaczy jeszcze raz
8% nie planuje oglądać
4% planuje obejrzeć

Czy w trakcie Kongresu korzystałeś/korzystałaś z udogodnień dla osób ze szczególnymi
potrzebami?
88 odpowiedzi
71 osób (80,7%) nie korzystało z udogodnień
36 osób (19,3%) korzystało z udogodnień
w tym:
13 osób (14,8) korzystało z tłumaczeń w języku migowym
12 osób (13,6%) skorzystało z programu w języku łatwym/prostym
11 osób (12,5%) korzystało z napisów na żywo
Jak oceniasz dostępność Kongresu dla osób ze szczególnymi potrzebami?
84 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – neutralnie
2 – źle
1 – bardzo źle

Liczba odpowiedzi
70
14
0
0
0

83,3% ankietowanych oceniło dostępność na 5 – bardzo dobrze, 16,7 % na 4 – dobrze.
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 7 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian



musiałyby się wypowiedzieć osoby ze szczególnymi potrzebami, czy czegoś nie zabrakło lub
miały z czymś kłopot.
był dobry
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Dziękuję za transkrypcję debaty!
Mimo, iż nawet czy przy frekwencji czy przy ankietach nie zawsze zostaje wykazane znaczenie
- potrzeba czy to audiodeskrypcji, tłumacza migowego czy innych form umożliwiających
uczestnictwo osób o szczególnych potrzebach to jest to nie tylko potrzebne, czy konieczne ze
względów na wypełnianie obowiązku prawnego ale przede wszystkim materiał ten
pozostając w Internecie sprawia, iż można go tym Osobom przekazać, polecić, udostępnić.
Bardzo dostępne wydarzenie, dziękuję!
Brawo!
Dziękuję, że o nas pamiętaliście.

W jakim stopniu Kongres spełnił Twoje oczekiwania?
100 odpowiedzi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość
5 – na bardzo dobrze
4 – na dobrze
3 – neutralnie
2 – nie do końca
1 – nie spełnił

Liczba odpowiedzi
69
27
2
1
1

69,9% ankietowanych oceniło oczekiwania wobec Kongresu na 5 – bardzo dobrze, 27 % na 4 –
dobrze, 2% na 3 – neutralnie, dla 1% nie do końca kongres spełnił oczekiwania, dla 1% nie spełnił
oczekiwań.

Co było dla Ciebie szczególnie wartościowe w tym Kongresie?
20 odpowiedzi
Komentarze (opcjonalne), cytowanie oryginalne. Łącznie 20 odpowiedzi.
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian




Poznanie środowiska, mechanizmów współpracy we wrocławskim sektorze, przyjętych
praktyk, sposobu nagłośnienia i rozwiązywania problemów
Różnorodność tematów, interakcja na czacie
Możliwość posłuchania specjalistów z różnych dziedzin
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różnorodność panelistów, tematy podjęte z wielu perspektyw
Jest potrzeba radykalnych działań oddolnych, pokazania kompetencji aktywistów i to się
stało. Eksperci są w NGO-sach a niekoniecznie w tradycyjnych miejscach aktywności
intelektualnej jak uczelnie. Ważne jest działanie bez pytania o zgodę.
możliwość uzewnętrznienia problemów które dotknęły nas organizatorów
poznanie innych organizacji i posłuchanie co mają do powiedzenia
wejście w tematy życia wrocławskich organizacji
poznanie się <3
przedstawienie naszej fundacji
Rozłożenie tematyki paneli, możliwość uczestnictwa w kongresie przy jednoczesnej
możliwości "bycia" w pracy.
szeroka współpraca przy organizacji, wykorzystanie nowych technologii - możliwość dotarcia
do większej liczby uczestników/odbiorców i większa ilość spotkań/warsztatów, w których
można było wziąć udział, brak "równoległych" spotkań/warsztatów, możliwość odtworzenia
zapisów...
Sam pomysł Kongresu.
sprawy społeczności lokalnej, dobra współpraca z samorządem
Zakres merytoryczny i poruszane obszary NGO
poziom merytoryczny poszczególnych paneli
jak na nowe warunki - było super
Mnogość tematów
styk z krajową polityką i możliwość konfrontacji różnych doświadczeń i punktów widzenia
Bardzo ważne było ukazanie roli organizacji pozarządowych w szczególnych warunkach
COVID-19 - ich roli m. in. jako koordynatora oddolnych inicjatywy pojedynczych obywateli,
których chęć i potencjał bez pomocy NGO mogłaby być niewykorzystana, a tym samym, co o
wiele myślę gorsze zniechęcić do przyszłych działań. Bardzo ważne jest, aby udało się
zachować tę chęć działania Ludzi i aby stała się ona nawykiem - czymś stałym.
Aż 4 dni! Super!
Mnogość zagadnień, wiele głosów w dyskusjach
Że się odbył, pomimo sytuacji pandemicznej
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Inne sugestie, wskazówki dla organizatorów (opcjonalnie)
6 odpowiedzi
Kolor zielony – bez uwag. Komentarze pozytywne.
Kolor czerwony – uwagi/propozycje zmian







Bardzo dziękuję za organizację kongresu :)
Może warto zrobić kolejny kongres częściowo w wersji online i na żywo?
lepsza organizacja prowadzącego panel zdecydowanie poprawiła by ostateczną wartość
merytoryczną i pozostawiła lepszą dynamikę
Zmiana formy transmisji na żywo za pośrednictwem FB na platformę bardziej stabilną (np.
Youtube)
tęsknię za spotkaniem " na żywo"
Do zobaczenia za rok, oby na żywo, chociaż w Internecie też będzie miło :)

Chciałbym/chciałabym, żeby moja organizacja włączyła się w organizację Kongresu Wrocławskich
Organizacji Pozarządowych w 2021 roku, dlatego proszę o kontakt przed przystąpieniem do
organizowania wydarzenia na adres mailowy:
16 odpowiedzi z adresami mailowymi, w tym 2 dodatkowe komentarze:



Bardzo <3 nawet jak będzie szansa możemy wspomóc organizację kongresu
Nie zamykać się we Wrocławiu, jak rządzący zamykają się w Polsce. Otwartość na świat i
wpływy z zewnątrz. Kongres nie może być środkiem autopromocji miasta.
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