
 
 

Evalvacija letnega srečanja mreže Plan B za 

Slovenijo 2018 

7. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo 

28. marec 2018, Poligon, kreativni center, Ljubljana 

 

1. Uvod 
 

Na letnem srečanju smo želeli članice mreže seznaniti z delom mreže v preteklem letu (dosežki, 

spoznanja ter izzivi), identificirati našo bazo (nosilce družbene podpore našim aktivnostim) in 

mehanizme naslavljanja baze ter identificirati mehanizme za plasiranje naših vsebin v volitve 2018 

(državnozborske in lokalne volitve). 

 

Zadovoljstvo udeležencev z letnim srečanjem smo merili s spletnim vprašalnikom. K izpolnjevanju 

vprašalnika smo povabili 20 udeležencev, od katerih jih je 16 spletni vprašalnik izpolnilo (80 %).  

 

2. Povzetek 
 

Dobri polovici udeležencev je letno srečanje v celoti izpolnilo pričakovanja, četrtini delno, trem 

udeležencem pa preseglo pričakovanja. Večina se je preko predstavitve koordinatorke mreže 

primerno seznanila z delovanjem mreže, podanih je bilo tudi nekaj predlogov izboljšav udeležencev. 

Udeleženci so bili z organizacijo letnega srečanja zelo zadovoljni. Na prihodnjem letnem srečanju si 

želijo v enaki meri informativnega dela in delavniškega dela ter vsaj toliko ali več časa namenjenega 

neformalnemu druženju. Glede doseganja namena in ciljev letnega srečanja, so se udeleženci strinjali 

predvsem v tem, da je letno srečanje ponudilo informacije o delovanju mreže, da je povečalo 

občutek pripadnosti mreži in željo po aktivnem sodelovanju članic mreže, da je omogočilo 

načrtovanje za doseganje poslanstva mreže v aktualnem družbenem kontekstu ter da smo uspeli 

definirati mehanizme za plasiranje naših vsebin v lokalne volitve. Soglasja udeleženci niso dosegli pri 

vprašanju o uspehu identificiranja naše bazo (nosilce družbene podpore našim aktivnostim) ter 

mehanizmih naslavljanja. 

  

https://goo.gl/forms/PssBs8NRsweoJ7e03
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3. Rezultati  
 

1. Vprašanje: 

Ali je letno srečanje izpolnilo vaša pričakovanja?  

 

 
 

2. Vprašanje: 

Ali ste se preko predstavitve koordinatorke mreže primerno seznanili z delovanjem mreže? 

 

 
 

Vaši predlogi za izboljšave: 

- Bilo je celovito in zanimivo, splošno delovanje je bilo dobro predstavljeno, nimam pa sistematičnega 

pregleda, kaj delovne skupine počnejo preko leta. Žal trenutno nimam boljše ideje. 

- Malo več predstavitve o organizacijah članicah in o delovnih skupinah, da se morebiti še kdo 

pridruži. 

- Sem pričakovala nekaj več o delovanju mreže, sicer je bilo super. 

- Srečanja in skupne akcije večkrat letno. 

- Nalepke z imeni :) 
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3. Vprašanje: 

Ocenite naslednje trditve o doseganju namena in ciljev letnega srečanja (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 (povprečna ocena od 1-5) 
 

 
 

5. Vprašanje: 

Česa si na prihodnjem srečanju želite več/manj/enako? 
 

 
 
6. Vprašanje: 

Prostor za vaše predloge, pripombe, pohvale… 
 
- Odlično bi bilo zastaviti tematiko letnega srečanja, če ne celo cele mreže Plan B in delati na srečanjih 
mogoče celo kampanje, graditi projektne ideje in se to učiti. Mogoče kdaj narediti varianto internega 
»hackatlona« - sejalnica idej in potem gradnja idej v izvedbo - četudi samo vzorčno in delovno za 
vajo. Namesto moderatorja bi imeli nekoga, ki obvlada te procese gradnje. 
- Sama sem težko našla prostor, kjer se je odvijalo srečanje, morda naslednjič bolj natančna navodila. 
GPS mi je "rekel":  "Tu nekje..." 
- Super izpeljano, hvala, Polona! 
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