Evalvacija letnega srečanja mreže Plan B za
Slovenijo 2016
5. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo
29. marec 2016, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana

1. Uvod
Namen letnega srečanje mreže je bil zgodovinski pregled delovanja mreže, seznanitev z aktualnim
dogajanjem in oblikovanje skupne strategije mreže.
Odziv udeležencev na letno srečanje smo merili s spletnim vprašalnikom. K izpolnjevanju vprašalnika
smo povabili 18 udeležencev, od katerih jih je 9 spletni vprašalnik izpolnilo (50 %). V analizi so
rezultati posplošeni na vse udeležence.

2. Rezultati
1. Vprašanje:
Ali je letno srečanje izpolnilo vaša pričakovanja?
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2. Vprašanje:
Ali ste se preko predstavitev delovnih skupin primerno seznanili z delovanjem celotne mreže?
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3. Vprašanje:
Ocenite naslednje trditve o strateški delavnici (1 sploh se ne strinjam – 5 popolnoma se strinjam)
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4. Vprašanje:
Kako ste bili zadovoljni z organizacijo letnega srečanja? Ocenite med 1 in 5, kjer je 1 - nezadovoljivo in
5 – odlično

Časovni okvir srečanja
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5. Vprašanje:
Česa si na prihodnjem srečanju želite več/manj/enako?
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Drugo (prosim opišite):
- Zaželeno bi bilo več konkretnih rezultatov tega srečanja. Kar bi nam dalo večjo motivacijo za
delo naprej.
- Koristno bi bilo dobiti gradiva vnaprej, sploh za zadnji del.
- Predlagam več mreženja. Mogoče prihodnjič kakšen terenski ogled - bolj razgibano srečanje.
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6. Vprašanje:
Prostor za vaše predloge, pripombe, pohvale…
-

-

Moderiranje bi lahko bilo malo bolj živo. Pri določenih temah/zadevah smo se zadrževali
absolutno predoglo. Predlagam več časa za manj strukturirano debato o delovanju mreže.
Vzdušje je bilo prijetno. Udeležba ni bila najboljša (bi bilo vredno vprašati organizacije, zakaj
niso prišle). Tempo dneva je bil (pre-)počasen in po mojem mnenju kar majhen izplen za cel
dan. Letna srečanja bi v prihodnje morebiti izkoristili za to, da skupaj zasnujemo/
razčiščujemo aktivnosti, ki segajo preko posameznih delovnih skupin, da smo bolj konkretni
in da imamo na koncu kaj za v roke vzet (lahko je to samo motivacijsko ali pa res vsebinsko).
Ne zgodi se velikokrat, da nas je na kupu zbranih toliko iz okoljskih NVO, zato bi bilo to treba
maksimalno izkoristit. Po lanskem srečanju je bil tudi obučtek, da smo se bolj povezali, tokrat
ni bilo tega občutka.
Manjkal je nek zaključek celodnevnega dela.
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