Formular de evaluare a programului de voluntariat
(se completeaza de catre voluntari la iesirea din organizatie)
Dragi voluntari,
Avem nevoie de părerea voastră pentru a îmbunătăţi programul de voluntariat al
Spitalului Judetean de Urgenta Deva . Vă rugam, aşadar, să completaţi formularul de mai jos.
Pentru organizația noastră este foarte important să fiți sinceri și deschiși în răspunsurile date, pentru
că numai aşa vom şti ce să păstrăm şi ce să modificăm în felul în care lucrăm cu voi. Fără un feedback
corect din partea voastră putem să persistăm în greșelile noastre.
Răspunsurile vor fi folosite doar pentru evaluarea programului şi vor fi confidenţiale.
Mulţumim!

DATA __________________
1. Cât timp ai activat ca voluntar în cadrul organizaţiei noastre? _____________________
2. Cine a fost ultimul tău supervizor? ________________________________________
3. Consideri că experienţa de voluntar în cadrul organizaţiei noastre s-a ridicat la nivelul
aşteptărilor tale iniţiale?
DA

NU

Dacă DA crezi că această experiență îți asigură pe viitor un loc/post/ în organizație? _____
Dacă NU de ce? _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Consideri că ai fost instruit/ă suficient pentru a îndeplini sarcinile care ţi-au fost alocate?
DA

NU

5. Consideri că ai fost sprijinit/ă suficient pentru a îndeplini activităţile care ţi-au fost alocate?
DA

NU

6. Consideri că ai beneficiat, ca voluntar/ă, de supervizare/îndrumare corespunzătoare din
partea celor cu care ai lucrat?
DA

NU

PARTIAL

7. Ce părere ai despre sarcinile/atribuțiile specificate în Fișa de voluntariat? Au fost interesante,
motivante, în concordanță cu competențele tale teoretice dobândite?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. În ce măsură ai fost mulţumit/ă cu sarcinile pe care le-ai avut de îndeplinit în cadrul
organizaţiei?
Foarte mulțumit(ă)
Nu foarte mulțumit(ă)
Destul de mulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
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9. Cum evaluezi relaţia dintre voluntari şi personalul angajat în organizaţia noastră? ______
1

2

3

4

5

foarte proastă

proastă

satisfăcătoare

bună

foarte bună

10. Cum evaluezi relaţia dintre voluntari şi beneficiarii organizației (pacienții)? ___________
1

2

3

4

5

foarte proastă

proastă

satisfăcătoare

bună

foarte bună

11. Crezi că implicarea ta ca voluntar a fost apreciată la adevărata ei valoare şi că ţi-au fost
recunoscute meritele suficient?
DA

NU

12. În ce măsură consideri că ai fost implicat(ă) în luarea deciziilor care afectează direct
activitatea ta?
întotdeauna implicat(ă)
uneori implicat(ă)
niciodată implicat(ă)
13. La intrarea în organizaţie ai completat, studiat şi/sau semnat:
DA

NU

NU ÎMI AMINTESC

Cerere de inscriere in program
Contractul de voluntariat
Fisa de voluntariat
Fisa de protectie a voluntarului
14. La intrarea în organizaţie ai participat la instruirea inițială cu privire la structura, misiunea si
activitatile organizației, drepturile și obligațiile voluntarului, regulamentele interne specifice?
DA

NU

15. Care a fost cel mai plăcut moment al experienţei tale ca voluntar în organizaţia noastră?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16. Care a fost cel mai neplăcut moment al experienţei tale ca voluntar în organizaţia noastra?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Ai recomanda organizaţia noastră unui prieten care doreşte să devină voluntar?
DA

NU

18. În general, cum ai evalua experienţa ta de voluntar în cadrul organizaţiei noastre? (pe o scară
de la 1 la 10 unde 1 înseamnă nereuşită şi 10 înseamnă excelentă)
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Nereuşită
1

Excelentă
2

3

4

5

6

7

8

9

10

19. Ai vrea să menţii legătura cu organizaţia noastră în viitor?
DA

NU

20. Dacă ai răspuns DA, în ce fel doreşti să menţii legătura cu organizaţia? (bifează tot ce se
aplică)
să lucrez in viitor ca angajat

să fiu invitat/ă la evenimente

să fiu implicat(ă) în acţiuni de voluntariat viitoare
Altele, vă rugăm detaliaţi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
21. Dacă consideri că am omis întrebări la care ai răspunsuri punctuale, acum e momentul să ni le
precizezi!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Îţi mulţumim pentru răspunsuri, timpul acordat şi întregul tău efort precedent!
Dorim să îți reamintim faptul că acesta este un document intern al organizaţiei noastre şi că vom
respecta confidenţialitatea răspunsurilor tale.

preluare partiala a materialului, disponibil pe http://www.provobis.ro/, autor Centrul National de Voluntariat Pro Vobis, după McCurley,
Steve şi Sue Vineyard. 1997. Measuring Up - Assessment Tools for Volunteer Programs. Downers Grove IL: Heritage Arts Publishing
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