WARSZTAT DLA WOLONTARIUSZY
„Jak zostać wolontariuszem w Organizacji Socjalnej?“
Ankieta ewaluacyjna
Miejsce i data

Prosimy o wypełnienie ankiety. Pana/Pani odpowiedzi wykorzystamy do udoskonalenia tego
warsztatu!

1. Prosimy o ocenę poszczególych części warsztatu używając poniższej sakali:
1 – Nieprzydatne
2 – Częściowo przydatne
3 – Bardzo przydatne
Moduły warsztatu
1. Wstęp – do 1 dnia warsztatu
2. Wprowadzenie do wolontariatu
3. Prawa i obowiązki stron zaangażowanych w program wolontariacki – kwestie
prawne
4. Motywacja do wolontariatu i korzyści z bycia wolontariuszem w organizacji
socjalnej
5. Nieformalna ewaluacja 1 dnia warsztatu
6. Wstęp – do 2 dnia warsztatu
7. Wprowadzenie do organizacji socjalnej programu wolontariackiego
8. Różnorodne role w programie wolontariackim w organizacji socjalnej
9. Bezpośrednia praca z wolontariuszami
10. Formalna ewaluacja warsztatu
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2. Prosimy o ocenę Pani/Pana wiedzy i umiejętności, jakie miał(a) Pani/Pan przed i po warsztacie.
Prosimy o wpisanie oceny używając następującej skali:
5 - Doskonała

4 – Bardzo dobra

3 - Dobra

2 - Dostateczna

1 – Niedostateczna
Przed
warsztatem

Zagadnienie

Po
warsztacie

Definicja wolontariatu i ról pełnionych w ramach programu
wolontariackiego
Prawa i obowiązki wolontariuszy i organizacji współpracujących z
wolontariuszami
Świadomość organizacji
Rola i zadania koordynatora wolontariatu
Podstawy prawne wolontariatu
Tworzenie opisu stanowiska pracy wolontariusza
Rekrutacja wolontariuszy
Motywowanie wolontariuszy
Współpraca z wolontariuszami
Zakończenie współpracy z wolontariuszami

3. W jakim stopniu wykorzysta Pani/Pan wiedzę i umiejętności zdobytą podczas warsztu w swojej
pracy?
Całkowicie !

Częściowo !

W niewielkim stopniu !

Wcale !

4. Prosimy podać jaką konkretną wiedzę, umiejętność lub informacje wykorzysta Pani/Pan w
swojej pracy?

5. Jakie dostrzega lub przewiduje Pani/Pan przeszkody w zastosowaniu wiedzy, umiejętności lub
informacji, które wymianił(a) Pani/Pan powyżej?

6. Czy trenerka prowadziła warsztat w jasny i interesujący sposób?
Jasność przekazu
Interesujący sposób prowadzenia

a)
b)
c)
d)

W czasie całego treningu
W większości
Niekiedy
Wcale

a)
b)
c)
d)

W czasie całego treningu
W większości
Niekiedy
Wcale

7. Czy podczas warsztatu była możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy
uczestnikami?
a) Było wiele takich możliwości
b) Było kilka takich możliwości
c) Nie było możliwości

8. Czy miał(a) Pani/Pan możliwość aktywnego uczestnictwa i poznawania nowych, interesujących
kwestii?
Aktywne uczestnictwo

a) Tak, wiele możliwości
b) Czasami
c) Wcale

Poznanie nowych, interesujących kwestii

a) Tak, wiele możliwości
b) Czasami
c) Wcale

9. Jaki moduł warsztatu był dla Pani/Pana najważniejszy?

10. Jakie proponował(a)by Pani/Pan zmiany w treści lub przebiegu warsztatu?

11. Jeśli ma Pan/Pani dodatkowe uwagi, prosimy o zapisanie ich poniżej:

12. Prosimy o określenie w jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony z uczestnictwa w warsztacie
Całkowicie !

Częściowo !

W niewielkim stopniu !

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Wcale !

