UTVÄRDERING AV [VÅRT ÖVERNATTNINGSPROJEKT – infoga namn]

[Vårt övernattningsprojekt] startades upp i [infoga månad, år] med följande målsättning: Att
genom tillfälliga övernattningar lindra nöd bland fattiga EU-medborgare som vistas i
gatumiljö och sover utomhus. Projektet är ett samarbete mellan [infoga medverkande

organisationer].

Utifrån frågeställningarna nedan, kryssa i det alternativ du bäst tycker överensstämmer med
din upplevelse.
Övergripande
1. Hur kom du först i kontakt med [vårt övernattningsprojekt]?
Annons på Röda Korsets hemsida
Facebook
Annan förening
Annat sätt (ange vilket):

2. Anser du att du har fått nya insikter från din delaktighet i [vårt övernattningsprojekt]?
Ja
Delvis
Nej
Kommentar:

3. Tror du att du kommer att fortsätta engagera dig inom denna frågeställning?
Ja
Kanske
Nej
Kommentar:

4. I vilken utsträckning anser du att [vårt övernattningsprojekt] kan sägas ha uppnått sin
målsättning (se ovan)?
Hög
Delvis
Låg
Kommentar:

5. I vilken utsträckning motsvarade din medverkan i [vårt övernattningsprojekt] dina
förväntningar?
Hög
Delvis
Låg
Kommentar:
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Praktiskt
6. Anser du att de praktiska aspekterna av övernattningen (sängplatser, madrasser, filtar
etc.) var tillräckliga och fungerade?
Ja
Delvis
Nej
Kommentar:

7. Anser du att de praktiska aspekterna gällande mat (kvällsmål och frukost) var tillräckliga
och fungerade?
Ja
Delvis
Nej
Kommentar:

8. Upplevde du någonsin att det kändes osäkert eller hotande att delta som frivillig?
Ja
Delvis
Nej
Kommentar:

9. Har du några andra kommentarer gällande praktiska aspekter utifrån hur du upplevde
dem?

Kommunikation
10. Hur upplevde du de volontär-möten som genomfördes under projektets uppstartsfas?
Givande
Delvis givande
Ej givande
Kommentar:

11. Hur upplevde du de informationsmail med scheman som skickades ut?
Givande
Delvis givande
Ej givande
Kommentar:

12. Hur upplevde du den information som delades via projektets Facebook-grupp?
Givande
Delvis givande
Ej givande
Kommentar:
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13. Har du några andra kommentarer gällande scheman och kommunikation?

Vägen framåt
Målsättningen är att vi utifrån årets genomförande av [vårt övernattningsprojekt] även nästa
vinter ska kunna erbjuda nattliga boenden åt hemlösa EU-medborgare.
14. Utifrån ditt deltagande, vad anser du kan förbättras till nästa år?

15. Har du några andra kommentarer?

16. Vill du få information om liknande projekt och om hur du kan engagera dig inom Röda
Korset?
Ja
Nej

Epost-adress:
Namn (frivilligt):

Stort tack för din medverkan!
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