Kérdőív kiértékelése
Milyen szerepben vett részt az eseményen?
A kérdőívet kitöltő résztvevők a következő minőségben voltak jelen a rendezvényen:
-

Résztvevő 40 fő

-

Mentor 12 fő

-

Önkéntes 1 fő

-

Szervező 1 fő

Melyik napon vett részt a programon?
-

A kérdőívet kitöltő összes, 54 személy az esemény mindhárom napján részt vett

Részt vett valamelyik korábbi eseményen?
A kérdőívet kitöltő résztvevők ezeket válaszolták:
-

15 személy válaszolta azt, hogy előzetesen nem vett részt egyik korábbi eseményen sem

-

19 személy válaszolta azt, hogy részt vett a képzésen

-

30 személy válaszolta azt, hogy részt vett az egyik pre-eseményen

A kérdőívet kitöltők közül több személy is volt, akik részt vettek az képzésen és valamelyik
pre-eseményen is.
Itt aludt a rendezvény ideje alatt?
A kérdőívet kitöltő résztvevők közül 44 személy itt aludta rendezvény ideje alatt, 10 személy
nem aludt itt.
1. Mennyire tartja sajátosnak a felmerült gondokat a térség szempontjából?
-

A válaszolók az 1-10 skálán átlagosan 8,66 pontra értékelték a felmerült problémák
sajátosságát. Úgy gondolják, hogy meglehetősen sajátosak a felmerült problémák a
térség szempontjából.

2. Mennyire tartja fontosnak a felmerült problémák felszámolását a térség jövőképének
elérése szempontjából?
-

A válaszolók az 1-10 skálán átlagosan 8,85 pontra értékelték ezt a kérdést, tehát
fontosnak tartják a felmerült problémák mielőbbi felszámolását.

3. Mennyire tartja sürgősnek a felmerült problémák felszámolását?

-

A válaszolók az 1-10 skálán átlagosan 8,33 pontra értékelték a fenti kérdést, sürgősnek
találva a felmerült problémák felszámolását.

4. Mennyire érzi/látja úgy, hogy a felvetett problémákra sikerült megoldásokat találni?
-

A válaszolók az 1-10 skálán átlagosan 8,11 pontra értékelték a fenti kérdést, úgy látják
és érzik, hogy a beazonosított problémákra sikerült megoldásokat találni és kidolgozni

5. Hogyan látja a kidolgozott megoldások mennyiben járulnak hozzá a meghatározott
probléma valós felszámolásához?
-

A válaszolók az 1-10 skálán átlagosan 8,35 pontra értékelték a fenti kérdést, úgy látják,
hogy a kidolgozott megoldások alkalmasak a problémák valós felszámolására.

6. Hogyan látja az esemény után, hogy viszi tovább a projektötletet?
-

Erre a kérdésre 3 személy írta, hogy kipróbálja a saját közösségében is

-

3 személy azt válaszolta, hogy az esemény után is tartják a kapcsolatot a csapattársakkal

-

További 3 fő írta, hogy megvalósítják a projektet

-

Ezeket írták még: partnereket keresnek a megvalósításhoz, finanszírozást keresnek,
aktívan részt vesznek a kivitelezésben a továbbiakban is

7. Segíti-e az esemény új térségszintű partnerségek kialakulását a vidéki élet jobbá
tétele érdekébe?
-

51 személy, 98,14 % a válaszadóknak igennel válaszolt, szerintük a következők miatt
segít: új barátságok születtek, új embereket ismertek meg, kapcsolatok születtek ezek
erőteljesen megjelentek a kérdőívben

-

3 személy, 1,85%, nemmel válaszolt

8. Elegendőnek találta az egyes részekhez rendelt időkeretet?
-

39 személy, 72,22%, úgy gondolta, hogy elegendő volt az időkeretet az elvégzendő
feladatokra

-

14 személy, 26,78 % úgy gondolta, hogy nem volt elegendő, ők ezekre fordítanának
több időt: csapatépítésre 6 személy szánna több időt, 4 személy a megoldás, ötlet
kidolgozására szánna több időt, 1 személy az ellenőrzőpontokon való kiértékelésre és
iránymutatásra szánna több időt, további egy személy a végső bemutatóra való

felkészülésre és ugyancsak egy személy szerint a végső bemutató legalább 7 perc
kellene legyen.
9. Hogyan látja mennyire fontos a mentorok szerepe a közös munkához?
-

A válaszolók ezt a kérdést az 1-10 skálán átlagosan 8,98 pontra értékelték, amelyből
arra következtetünk, hogy a mentoroknak fontos szerep jut a megfelelő eredmény
elérésében

10. Hogyan látja érdemes lenne rendszeressé tenni az ilyen típusú fejlesztési tervezést
vidéken?
-

A válaszolók ezt a kérdést az 1-10 skálán átlagosan 9,27 pontra értékelték, ebből az
értékelésből arra következtetünk, hogy nagyon hasznosnak találták ezt a rendezvényt és
máskor is részt vennének hasonló eseményen.

11. Hogyan látja kik (szerveződés, szervezet, intézmény, egyéb) lennének a
legelhivatottabbak hasonló események megszervezésére vidéki térségekben? Miért
ők?
-

A válaszadók többsége a következőket gondolják: civilszervezetek, LEADER
egyesületek, önkormányzatok, közbirtokosságok

-

Néhányan a válaszadók közül úgy gondolják, hogy a politikusok és a befolyásos
emberek dolga lenne ehhez hasonló rendezvényeket szervezni

12. Találkozott már korábban közösségi tervezési módszerekkel?
-

A válaszadók közül 32 személy, 59,3%, találkozott már közösségi tervezési
módszerekkel, 22 személy, 40,7%, nem találkozott.

13. Lát-e módot arra, hogy az itt megismert módszert vagy annak egyes elemeit a
mindennapi munkájában hasznosítsa?
-

A válaszadók ezt a kérdést az 1-10 skálán átlagosan 7,92 pontra értékelték, amelyből
arra következtetünk, hogy megvan a hajlandóságuk arra, hogy a mindennapi életben is
alkalmazzák a Vidékfejlesztési Maraton egyes elemeit

14. Szervezne-e valahol hasonló eseményt?

-

44 személy, 81,5%, gondolja úgy, hogy szervezne hasonló eseményt, 10 személy,
18,5%, nem szervezne

15. Kinek ajánlaná egy ilyen esemény megszervezését?
-

A válaszolók közül 23 személy, 47%, a LEADEREK, Önkormányzatok,
Közbirtokosságok, civilszervezeteknek javasolnák hasonló rendezvény megszervezését

-

A válaszolók közül 26 személy, 53% úgy gondolja, hogy az egyetemeknek, a nyitott
embereknek, azoknak az embereknek, akik olcsón akarnak jó ötleteket szerezni,
vállalkozóknak, mindenki, aki egy modern, tiszta, élhető Székelyföldet akar, még több
embernek a községekből lenne a dolga hasonló események szervezése

16. Van-e valamilyen észrevétele, javaslata az esemény kapcsán?
-

A csapatok vehessenek részt az utolsó ellenőrző ponton

-

Nagyon jól éreztem magam, kiváló a szervezés. Köszönöm, hogy itt lehetek

-

több figyelem, kommunikáció a mentorok között, hogy kerüljük el a fals információkat,
hibás ötleteket, kezdeményezéseket. A többi príma volt

-

nagyon szervezett rendezvény

-

A rendezvényen teret kaphatnának a témával kapcsolatos előadások és kulturális
rendezvények a munkafolyamat tagolása érdekében

-

minden szuperül volt megszervezve és levezetve. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt
lehettünk.

-

A negatív kritikákat a végén megfogalmazni, hogy ne lankadjon a résztvevő lelkesedése

-

Átgondoltabb szabályrendszer és következetes kivitelezés

-

ha vannak szabályok akkor azok mindenkire vonatkozzanak

-

mentorok cseréje hasznos lenne a második nap második felében, így az észrevételeket
van idejük beépíteni a kidolgozásba

-

minél több ilyen rendezvényre van szükség térségünk előre haladása érdekében. Hajrá
Laci imádunk.

-

nagyon tetszett, örülök, hogy a részese lehettem, ugyanitt sokat tanultam, fejlődtem és
sok új kapcsolatot tudtam kialakítani

-

csupa jó élményekkel gazdagodottan tértünk haza. Van jövőnk, amíg van ennyi tenni
akaró, aktív, értékes ember térségünkben
Kérdőívet összesítette a Szervező Csapat

