Sygnatura
czasowa

W jakim stopniu
oceniasz
zadowolenie ze
współpracy z
Biurem

2013-12-10 15:10:
23 Wzorowo
2013-12-10 15:25:
12 Wzorowo
2013-12-10 15:25:
23 Dobrze
2013-12-10 15:30:
12 Bardzo Dobrze
2013-12-10 15:37:
38 Dobrze
2013-12-10 15:51:
42
2013-12-10 16:27:
37
2013-12-10 16:45:
09
2013-12-10 16:49:
35
2013-12-10 16:50:
28
2013-12-10 17:04:
18

Co Twoim
zdaniem
należałoby
ulepszyć, jakie
elementy
współpracy
wymagają
poprawy

Jak oceniasz
funkcjonowanie
strony internetowej
dla organizacji
pozarządowych
www.ngo.
kujawskopomorskie.pl

zwiększyć
możliwości
korzystania z
porad prawnych
dla NGO

Bardzo dobrze
Bardzo dobrze
Dobrze

warunki w jakich
pracują
pracownicy Biura :)

Bardzo dobrze
Dobrze

Wzorowo

Przyspieszyć
obieg dokumentów
w urzędzie.

Bardzo dobrze

Bardzo Dobrze

nie mam żadnych
uwag

Wzorowo

Bardzo Dobrze
Wzorowo

nie mam żadnych
uwag

Bardzo dobrze
nie mam zdania

Wzorowo

Wzorowo

2013-12-10 17:19:
49 Dobrze

Co Twoim
zdaniem
należałoby
usprawnić, aby
strona
funkcjonowała
lepiej
więcej
zamieszczać
zdjęć, które
organizacje będą
mogły
wykorzystywać do
promocji wydarzeń

nie mam zdania

Wzorowo
Dobrze
wspominamy
"Rodzynki z
pozarządówki" z
2008 r.; ta nagroda
była bardzo dobrą
W chwili obecnej
motywacją do
nasze organizacje dalszego rozwoju
nie mają
naszych ngo.
płaszczyzn
Dzięki tego typu
współpracy z
konkursom Biuro
Biurem.
jest widoczne.

"Rodzynki z
pozarządówki"
jako inicjatywa to
bardzo dobry
pomysł; Biuro
potrzebuje więcej
tak znaczących
inicjatyw jak ten
konkurs.

Bardzo dobrze

Baza ngo
przygotowana
starannie, ale w
pow. lipnowskim
wiele
stowarzyszeń nie
zgłosiło się do
bazy (np.
praktycznie nie ma
w niej OSP a to też
ngo)

2013-12-10 17:46:
07 Wzorowo
2013-12-10 18:13:
28 Bardzo Dobrze
2013-12-10 19:04:
56

2013-12-10 21:42:
55 Dobrze
2013-12-10 22:01:
24 Bardzo Dobrze
2013-12-11 07:27:
18 Bardzo Dobrze

2013-12-11 07:48:
38 Dobrze
2013-12-11 08:03:
07 Bardzo Dobrze
2013-12-11 08:11:
05 Dobrze

otwartość na
inicjatywy
zewnętrzne
(wpływające od
NGO); faktyczne
zainteresowanie
sprawami III
sektora i faktyczna
chęć
rozwiązywania
problemów i
trudności w ich
funkcjonowaniu
oraz we
współpracy
międzysektorowej;
faktyczna
znajomość praktyki
funkcjonowania III
sektora;
umiejętność
krytycznego
podejścia do
zastanych
rozwiązań

Faktyczne
umocowanie Biura
w strukturze
urzędu tak, aby
poszczególne
departamenty
przed podjęciem
konkretnych,
zwłaszcza
adresowanych „na
zewnątrz” działań
konsultowały ich
treść, charakter itp.
w odniesieniu do
specyfiki
organizacji
pozarządowych.
Dotyczy to np.
konsultacji
dokumentów,
działań
informacyjnych itp.
b. częste
kontakty

Biuro powinno
mieć mniejszą rolę
w obsłudze Rady
działalności
pożytku
publicznego i
Sejmiku. Obecne
podejście nie służy
ani aktywności
Biura, a tym
bardziej
aktywności Rady,
która przesuwa na
Biuro działania do
wykonania.
Wydaje się, że
wyłącznie rola
organizacyjna i
doradcza są dla
biura
formularz tej
wystarczające.
ankiety ;-)

Bardzo dobrze

unikać rozsyłania
w ramach
newslettera
informacji o
konkretnych
działaniach,
projektach itp.,
które nie są
działaniami Biura promowanie
cudzych projektów
przez newsletter to
wyłącznie spam
mailowy.

w.spotkań

Bardzo dobrze

nic nie poprawiać

Dobrze

brak korekt

Wzorowo
Bardzo dobrze

jest przydatna i
niech dalej sie
udoskonala
nie mam uwag i
nie

Bardzo dobrze

jest dobrze

Bardzo dobrze

bez zmian

brak kontaktów

brak kontaktów
myślę że może
więcej pownno być
informacji o
możliwości
korzystania ze
cel, przeznaczenie
śrdków dotacji
środków
więcej wizyt w
terenie
regularność
komunikacja
spotkań
skuteczniejsze
oddziaływanie na
administrację
samorządową
województwa w
zakresie realizacji
konkursów z
zakresu zadań
publicznych

Bardzo dobrze
Dobrze

opisywać działania
rady pożytku.
protokoły z obrad
są materiałem dla
wytrwałych.
potrzeba informacji
o działaniach i
ustaleniach.

widze potrzeby
usprawniani

2013-12-11 08:16:
27 Wzorowo

Wzorowo

2013-12-11 08:27:
33 Bardzo Dobrze
2013-12-11 08:37:
26 Dobrze
2013-12-11 09:06:
41 Bardzo Dobrze
2013-12-11 09:33:
51 Bardzo Dobrze

2013-12-11 10:08:
51 Bardzo Dobrze
2013-12-11 10:43:
01 Bardzo Dobrze
2013-12-11 12:28:
50 Bardzo Dobrze

2013-12-11 13:06:
50 Bardzo Dobrze
2013-12-11 12:47:
26 Bardzo Dobrze

Bardzo dobrze
informację dla
Gmin dot.
współpracy

należałoby
zawrzeć
rozstrzygnięcia
prawne,
interpretacje
przepisów
związanych z
ustawą o pożytku

Wzorowo
Dobrze

trodno
jednoznacznie
są bardzo pomocni wskazać

uproszczenie
wnioskowania w
projektach
dotacyjnych

Bardzo dobrze

zbyt duza ilość
załączników

bardziej
obiektywna ocena
pracy organizacji Bardzo dobrze

nie mamy
zastrzeżeń
czasem mam
problemy,ale to
wynika z mojej
strona internetowa małej umiejętności
funkcjonuje w
poruszania się w
sposób zrozumiały internecie
z pozdrowieniem

Bardzo dobrze
Wszystko w
Wszystko w
najlepszym
najlepszym
porządku
porządku
wg mnie działnnie
biura jest na iare
aktualnych
potrzeb. Nowe
sprawy będa na
pewno wynikały z
zmienijącej się
sytuacji, ale to jest
kwestia
przyszłości.
Bardzo mnie
cieszy otwartość
Urzędu
Marszałkowskiego
na organizacje
pozarządowe i
współprace z nimi.
Podoba mi sie
patrzenie w
przyszłość i
otwieranie sie na
nowe wyzwania.

Bardzo dobrze

Wszystko w
najlepszym
porządku

Dobrze

korzystam ze
strony
nieregularnie ale
zawsze moge
znaleźć informacje
których poszukuję

Bardzo dobrze

2013-12-11 13:59:
07
2013-12-11 19:37:
03
2013-12-11 22:22:
09
2013-12-12 08:32:
42
2013-12-12 09:55:
53

Dobrze
Dobrze

Bardzo dobrze

Bardzo Dobrze

Bardzo dobrze

Bardzo Dobrze

Bardzo dobrze

Dobrze

Strona funkcjonuje
nie żadnych uwag znakomicie
więcej informacji
(obowiązki
stowarzyszeń na
pocztę
stowarzyszeń)

Bardzo dobrze

Wzorowo

Wzorowo

Bardzo dobrze

Bardzo Dobrze

wszystko jest
dobrze

Wzorowo

Wzorowo

Wzorowo

nic

jest dobrze

jestem
zadowolona z
strona prowadzona pokazanych
jest bieżąco
informacji

Bardzo dobrze

Bardzo Dobrze
Dobrze

2013-12-18 12:49:
15 Wzorowo

Moim zdaniem jest bardzo dobrze
i nie ma co
poprawiać

Bardzo dobrze
szkolenia mogłyby
być organizowane
w dni wolne od
pracy lub w
godzinach
popołudniowych

Bardzo Dobrze

2013-12-16 20:58:
34 Wzorowo

Nie potrafimy
powiedzieć

Bardzo dobrze

Wzorowo

2013-12-13 16:27:
11 Bardzo Dobrze

2013-12-13 20:46:
20
2013-12-14 10:37:
35
2013-12-16 07:42:
58
2013-12-16 09:13:
45

Bardzo dobrze

Wzorowo

2013-12-12 21:37:
47 Bardzo Dobrze

2013-12-13 09:11:
21
2013-12-13 09:19:
33
2013-12-13 11:11:
08
2013-12-13 13:07:
17

Wzorowo
Nie potrafimy
powiedzieć

żadne

Bardzo dobrze

nic

brak uwag

Bardzo dobrze

brak uwag

zawsze rzeczowo
informuja i
pomagaja

Wzorowo

umieszczanie na
stronie
realizowanych
zadań, imprez, w
których biuro
uczesniczy

Bardzo dobrze

ściślejsza
współpraca z
portalem ngo.pl
(automatyczne
wysyłanie na portal
podłączenie strony wszystkich
do Facebooka (po wiadomości
wprowadzenie
utworzeniu konta publikowanych na kalendarza
naFB)
stronie)
wydarzeń

2013-12-18 13:46:
38
2013-12-19 09:11:
16
2013-12-18 22:05:
35
2013-12-19 09:13:
15
2013-12-27 20:26:
10
2013-12-31 09:44:
40

Wzorowo
Bardzo Dobrze

Wzorowo
MIło

Wzorowo

Bardzo Dobrze
Źle

Bardzo dobrze
terminowość

Bardzo Dobrze
Wzorowo

2013-12-31 12:50:
34 Dobrze
2013-12-31 16:59:
17 Dobrze

Wszystko ok

komunikacja

Źle

aktualizacja strony

Dobrze
brak uwag

Bardzo dobrze

Możliwość
przesyłania
ważnych dla życia
organizacji
porządowych
wiadomosci
bezpośrednio do
zainteresowanych
podmiotów

Dobrze
Dobrze

brak uwag
Stworzenie
newseletera
przekazujacego
ważne dla zycia
organizacji
pozarządowych
informacje
bezposrednio ze
strony internetowej
Biura Współpracy
Organizacji
Pozarządowych na
adresy e-mail
zainteresowanych
podmiotów

