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Projekt/numer 

Rezultaty (zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami) 

wzrost 
aktywności 

(miernik: 
skuteczność w 

zakresie 
poprawnego 

przygotowania, 
realizacji i 
rozliczenia 

projektu oraz 
liczba do tej 

pory 
zrealizowanych 

zada) 

Wzrost 
rozpoznawalności 

organizacji 

podjęcie współpracy z 
wolontariuszami/pozyskanie 

nowych członków 

integrację ze 
społecznością 

lokalną 

nabycie nowych 
umiejętności/kompetencji/wiedzy 

w wyniku realizacji projektu 
(skuteczność w zakresie 

poprawnego przygotowania, 
realizacji i rozliczenia projektu) 

1.  1/2018 x    x 

2.  2/2018  x x   

3.  10/2018 x     

4.  23/2018     x 

5.  24/2018      

6.  25/2018      

7.  46/2018      

8.  66/2018  x    

9.  79/2018      

10.  52/2018 x   x x 

11.  74/2018 x    x 

12.  12/2018  x  x  

13.  78/2018 x x  x  

14.  3/2018 x x  x  

15.  36/2018 x     

16.  30/2018 x x    

 SUMA= 16 8 6 1 4 4 

 

 



Wyniki:  

 Wzrost aktywności 50% - młodych ngo, które otrzymały wsparcie  

 Nabycie nowych umiejętności 25% młodych ngo, które otrzymały wsparcie 

 16 młodych ngo/45 wspartych podmiotów , czyli 35,5% to młode ngo, w grupie młode ngo i patroni grup nieformalnych, młode ngo stanowią 45,7%. 

 

 

Badanie wspierające (ankietowe) dot. nabycia nowych umiejętności/kompetencji/wiedzy w wyniku realizacji projektu. 

Badanie zostało przeprowadzone 2-krotnie (w czasie spotkań edukacyjno-animujących oraz po zakończeniu realizacji zadań i złożeniu sprawozdania końcowego), ale z innym 

zestawem pytań, ponieważ niewiele młodych organizacji uczestniczyło w spotkaniach przed złożeniem wniosku.  

Wynik 2 badania ankietowego dot. nabycia nowych kompetencji (przeprowadzony po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji zadań). 

W związku z tym, że badanie to było badaniem wspierającym, wzięło w nim udział 43 % podmiotów, wyniki nie zostaną uwzględnione w sprawozdaniu, jedynie 

zaprezentowane celach poglądowych.  

Udział był dobrowolny, z 16 młodych ngo wzięło w nim udział 7 podmiotów, czyi 43,75%. 

 

Nowe kompetencje Nowa wiedza 

Aktywizacja 

Nawiązanie 
współpracy z 

wolontariuszami 

Aktywizacja członków 
stowarzyszenia/fundacji 

Pozyskanie nowych 
członków do 
organizacji 

Integracja z lokalna 
społecznością 

Nowe pomysły na 
projekty/działanie/aktywność 

lokalną 

28,6% 71,4% 14,3% 57,1% 28,6% 100% 100% 
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