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Po zamknięciu pierwszego etapu konkursu na projekty tematyczne i systemowe, przeprowadziliśmy
krótką ankietę ewaluacyjną wśród naszych Wnioskodawców. Zapytaliśmy m.in. o to, skąd
dowiedzieli się o programie, jak oceniają jego obsługę i proces składania wniosków.
Badanie było anonimowe, po wysłaniu ankiety do 2 106 adresatów otrzymaliśmy aż 820 odpowiedzi
(40%). Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie.
1. Informacja: Wnioskodawcy dowiadywali się o programie głównie ze strony
ngo.pl/newslettera ngo.pl oraz strony i fanpage’a Fundacji Batorego.

Źródło informacji o programie
strona i fanpage Fundacji Batorego
newsletter Obywatele dla Demokracji
strona i newsletter ngo.pl
media (www inne niż ngo.pl, radio)
Facebook
znajomi
inne
0

100

200

300

400

500

2. Podręcznik: Informacje zawarte w podręczniku okazały się być zdecydowanie przydatne przy
pracy nad wnioskiem – 94% przydatne/bardzo przydatne.
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3. Strona internetowa: Strona internetowa programu (www.ngofund.org.pl) została oceniona
jako przyjazna/bardzo przyjazna przez 92% ankietowanych.
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4. Dostępność Zespołu: Ponad 50% ankietowanych nie korzystało ze wsparcia Zespołu
programu. Niemal wszyscy korzystający ocenili Zespół jako dostępny.

Czy Zespół programu był wystarczająco
dostępny?
dostępny
niedostępny
nie korzystałam/em z
konsultacji

5. Wsparcie Zespołu: Niemal wszyscy korzystający z konsultacji Zespołu ocenili uzyskane
informacje jako przydatne.

Czy uzyskane od Zespołu informacje były
przydatne?
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nie korzystałam/em ze
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6. System składania wniosków: Internetowy System Wniosków został oceniony przez 97%
ankietowanych jako przyjazny i łatwy w obsłudze.

Czy Internetowy System Wniosków jest
przyjazny dla użytkownika?
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Ankieta pozwoliła też zgromadzić dużą ilość danych jakościowych: komentarzy, uwag, sugestii, które
w przeważającym stopniu odzwierciedlały wysoką ocenę ilościową przedstawioną na wykresach.
Najczęściej pojawiające się uwagi, które z pewnością uwzględnimy w dalszej pracy nad programem,
dotyczyły:
trudności z prawidłową konstrukcją budżetu,
trudności wynikających z udziału partnera w projekcie,
pozycjonowania strony.
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