Frågorna i resultatrapporten som skickas till e-tjänsten år 2021
Observera att texternas formuleringar kan ändras, men detta påverkar inte innehållet i
den information som ska rapporteras.
1. Basuppgifter
- Organisationens namn
- Objektets nummer
- Användningsändamål
- Beviljat understöd för året som rapporteras
- Var skedde verksamheten
-

Förverkligades verksamhetens personresurser enligt ansökan? ja/nej

-

Hur skiljde sig personresurserna från det som uppgavs i ansökan? (1000 tecken)

-

Mer information om rapporten ges av

2. Frivilliga och samarbetsparter
-

Deltog frivilliga i verksamheten? ja/nej
Antalet frivilliga som deltog i verksamheten
I vilka uppgifter fungerade understödsobjektets frivilliga under året som rapporteras?
(500 tecken)

-

Deltog samarbetsparter i verksamheten? (högst 10) ja/nej
Samarbetspart
Samarbetsformer

3. Målgrupper
-

Målgruppens namn eller beskrivning (50 tecken)
Målgruppen är en organisation
Det totala antalet personer som deltagit i understödsobjektets verksamhet
Deltagarantal enligt målgrupp (ifall det finns flera målgrupper)
Hur har informationen om deltagarantal samlats in (insamlad information, information
baserad på urval, inte insamlad information, uppskattning)
Ålders- och könsfördelning (man, kvinna, övrig, om denna information har samlats in)
Vilka faktorer främjade och medverkade till att målgruppen nåddes? (1000 tecken)
Vilka faktorer förhindrade att målgrupperna kunde nås? (1000 tecken)

4. Understödsobjektets verksamhet och produkter
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o
o
o
o
-

Vilka var understödsobjektets verksamheter och produkter under året som rapporteras?
antal
klass: alternativen i menyn: basverksamhet, utbildning, mötesplatser, rådgivning,
gruppverksamhet, individuellt stöd, övrig
antal möten
hur informationen har samlats in
Vad var innehållet i verksamheten och produkterna? (1500 tecken)
Vilka faktorer främjade förverkligandet och åstadkommandet av verksamheterna och
produkterna? (1000 tecken)
Vilka faktorer förhindrade förverkligandet och åstadkommandet av verksamheterna
och produkterna? (1000 tecken)

5. Uppföljning, utvärdering och resultat

-

På vilket sätt och ur vilka synvinklar följdes verksamhetens resultat upp samt utvärderades och utvecklades under året som rapporteras? (1500 tecken)

o
o
o
-

Hur följdes verksamhetens resultat upp?
med mätare
delvis med mätare (beskriv mätaren, vilken förändring observerades)
på något annat sätt
Hurudan förändring observerades? (250 tecken)
Vilket mål främjade förändringen? (750 tecken)

Uppgifter som preciserar mätarna (att uppge denna information är frivilligt)
- Hur frågade man efter informationen
- Hur många tillfrågades
- Hur många svarade
-

Utvärdera hurudana de resultat ni åstadkommit är i förhållande till de uppställda målen? (6000 tecken)

6. Koronapandemin

o
o
o
o
-

På vilket sätt har pandemin påverkat verksamheten vid ert understödsobjekt?
ingen påverkan
lite
ganska mycket
väldigt mycket
På vilket sätt påverkade pandemin eller av vilken orsak påverkade den inte? (800
tecken)
Hur påverkade pandemin antalet deltagare i er verksamhet?
o ingen påverkan eller ringa påverkan
o antalet deltagare ökade
o antalet deltagare minskade
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-

Utvecklades under pandemin eller på grund av pandemin några nya verksamhetsformer? ja/nej
o Hurudana? (400 tecken)

-

Blev de nya verksamhetsformerna en permanent del av arbetssättet? (400 tecken)
ja/nej/delvis

-

Gav ni upp några verksamhetsformer under pandemin eller på grund av den? ja/nej
o Vilka verksamhetsformer gav ni upp? (400 tecken)

o
o
o
o

Förde ni över er verksamhet, eller en del av den, till webben under pandemin eller på
grund av den?
ja
nej
vår verksamhet var på webben redan från tidigare och den förblev oförändrad
vår verksamhet var på webben redan från tidigare och vi utvidgade den

-

Fick ni nya frivilliga med i verksamheten under pandemin? ja/nej
Hur många nya frivilliga kom med i verksamheten under pandemin?

