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2 Evalvacijsko poročilo nacionalne konference 

 

Ozadje 
 

Organizatorji konference »Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k 

dejanjem« smo želeli preveriti, kako zadovoljni so bili udeleženci konference – na splošno in s 

posameznimi sklopi. Izvedeti smo želeli tudi, ali uporabljajo priročnike, ki so bili razviti v okviru 

projekta in kakšno podporo bi še potrebovali pri izvajanju skupnostnih projektov v njihovih lokalnih 

okoljih. 

 

 

Metodologija 
 

Parametri: 

 evalvacijski vprašalnik (kvantitativna in odprta vprašanja), ki so ga v izpolnjevanje ob koncu 

konference dobili udeleženci 

 vsi intervjuvanci so bili udeleženci konference 

 n = 29 intervjuvancev 

 

 

 

Rezultati evalvacije 
 

Udeleženci so bili na splošno zelo zadovoljni s konferenco (povprečna ocena = 9,08 od največ 10). 

 

 

 

 



3 Evalvacijsko poročilo nacionalne konference 

 

Z vsebino konference so bili udeleženci zadovoljni. Povprečne ocene posameznih sklopov (5-odlično; 

1-nezadovoljivo): 

 Uporabnost pridobljenih informacij za vaše delo: ocena = 4,34 

 Skladnost vsebine konference z vašimi pričakovanji: ocena = 4,46 

 Možnost za aktivno sodelovanje: ocena = 4,64 

 Možnost za mreženje in povezovanje: ocena = 4,43 

 

 

Glede organizacije in procesa konference ni bilo nezadovoljstva. Povprečne ocene posameznih 

sklopov (5-odlično; 1-nezadovoljivo): 

 Moderiranje: ocena = 4,59 

 Ura in dolžina konference: ocena = 4,45 

 Postrežba in prostor: ocena = 4,86 

 



4 Evalvacijsko poročilo nacionalne konference 

 

Pri posameznih sklopih konference so bile ocene zelo visoke in zelo uravnotežene med sklopi. 

Povprečne ocene posameznih sklopov (5-odlično; 1-nezadovoljivo): 

 Uvodna predstavitev o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri: ocena = 4,52 

 Dobre prakse iz tujine: ocena = 4,52 

 Moderirana razprava: Kaj se lahko iz dobrih praks naučimo: ocena = 4,45 

 Izkušnje vzpostavljanja dobrih praks v Sloveniji: ocena = 4,55 

 Delavnica: iskanje sinergij za preboj skupnostnih projektov: ocena = 4,50 

 

 



5 Evalvacijsko poročilo nacionalne konference 

 

Uporabnost priročnikov Dovolj za vse:  

Ali uporabljate katerega od priročnikov? Kako uporabni se vam zdijo? 

 Dovolj dobri...(neberljivo) 

 Ne uporabljam. 

 Zaenkrat ne uporabljam, ker jih šele spoznavam. 

 Še ne uporabljam. 

 Še ne. 

 Hvala za priročnike, zelo koristni. Vzela sem več izvodov, da jih razdelim v lokalni skupnosti. 

 Uporabni. 

 Ne še. 

 Dobro. 

 Ne še. Bom! 

 Zelo uporabni. 

 Še ne. 

 Ne uporabljam še. 

 Zelo uporabni. 

 

Potreba po podpori: 

Ali potrebujete podporo za razvijanje skupnostnih projektov v vaši lokalni skupnosti? Kakšno? 

 Svetovanje in pomoč pri delavnici. 

 Ne še. 

 Socialni coworking – kje pridobiti prostor. 

 Da, podporo potrebujem v smislu dostopa do informacij o novih pristopih. 

 Mislim, da. A to ni odvisno od mene. 

 Ali bi lahko nekako bolj prodrli do vodstev občin in krajevnih skupnosti (vi »od zgoraj«)? 

 Ne. 

 Da, zakonske omejitve. 

 Priprava na razpise. 

 Ne še. 

 Podporo v smislu komuniciranja z javnostmi. 

 Bom povprašala na naši občini. 

 Rabimo podporo mestne oblasti! 

 Zemljevid dobrih praks bi lahko razširili. 

 

Dodatni predlogi za izboljšave in komentarji: 

Kaj ste na konferenci pogrešali oz. česa bi lahko bilo več? 

 Odlično izpeljano! 

 Je bilo v redu. 

 Morda več in bolj posrečeno izbranih primerov slovenskih dobrih praks. 

 Škoda se mi zdi, da veliko ljudi odide že okrog 12h – se da temu kako izogniti? 

 Manj suhe sendviče. 

 Vedno možnost za napredek. Le tako naprej. 

 Priprava na razpise. 

 Všeč so mi predstavitve dobrih praks. 


