
Question 1

Date

Session

Type

Question

Respondents

Responses

Tips_och_kunskap Kul Kontakter

Tillsammans

Erfarenhet Tips Lära_avvarann

Erfarenhetsutbyte

Utbyte_med_andra_förening Nytändning

Inspiration Idéer Prioriteringar

Framtid Lärande_av_varandra Samhörighet

Närvarande Glädje Lärande

Inblick

Energi Inspiration Nya_bekantskaper

Ideer Samarbete

Nyfikenhet Lärdom Erfarenhet

insperation

Kamplust

Locka_unga

Gemenskap

Nya_kontakter

Erfarenhetsutbyte

Sammhörighet Glädje Kunskap

Likheter

Motivation

Nätverka Genyenergitillföreningen Förnyelse_förening

Gemenskap

Glädja Erfarenhetsutbyte Nyfikenhet

Ökadmedvetenhet

Tipps Inspiration Lära_av_varandra

Utbyte Information

Gemenskap_kring_sällsynta

Praktiska_föreningstips Knyta_kontakter Stiftelser_och_fonder

Kommunikation

Gemenskap Lärdom Inblick

Träffa_nytt_folk

Gemenskap

Csd

Kunskaper Våga Samhörighet

Ny_kunskap

Vilka_vi_är_i_sällsynta_d

Kontakter Vänner Föreningsarbete



Tillsammans Acceptans Aktiva_medlemmar

Question 2

Date

Session

Type

Question

Respondents

Responses

Orättvisa förseningar av bidrag

Fördelning

Många utmaningar

Bra att vi har ett förbund och föreningar

Att professionen är intresserade av information om sällsynta diagnoser.

Oklart syfte

Lärt mycket om projektverksamhet

Kort tid, vill veta mer och fråga mer!

Man hör aldrig såna här problem, all så här information är nyttigt att komma fram. Bra med små grupper och jobba hur vi ska sprida informati

Önskar sammanställning av fonder och stiftelser samt krav för atf söka.

Lärt mycket om föreningar och diagnoser

Tips på fonder

Lärorikt

Informativt

Nya ideer

Mycket som sker

Bra tips

Stora krav på anhöriga

Givande att lära om olika diagnoser

Svårt med fyra stationer i samma rum Vissa hörde inte

Värdefulla idéer

Bra med tips på fonder

Hjälp med söka bidrag

Lättare ta in information i liten grupp

Lite tråkigt att de som föreläste inte fick höra de andra

Lärt mig mycket om olika diagnoser

Önskar sammanställning på folkhögskolor eller andra platser som är anpassade och där det finns plats för många personer för läger.

Bra att höra hur andra föreningar har det

Ta bort läkarnamn på sjukdomarna och namn ge efter duktig reprecetant för sjukdomen

Patienten i centrum

Lära av varandra

Nya kunskaper

Använda proffs för presentationer

En som är ansvarig för kontakt med sällsynta/ diagnosbärare/vårdgivare. Måste inte vara ordförande.



Roligt att höra drivkraften som finns

Positiv kraft i ett problem  Engagemang  Hög ambitionsnivå  Gemenskap  Bra tips på hur man kan få information

Gemensama ställen för familjeträffar

Spännande att höra om andras projekt, stora som små

Många anhöriga behöver hjälp/stöd för att de går in i väggen. De orkar inte allt själva att känna att de är själva.

Hitta ett bra sätt att leva trots sin funktions nersättning

Hur får man föräldrar att förstå att de behöver engagera sig redan när barnen är små?!

Sociala medier hjälper till att hålla kontakten när inte alla kan träffas i verkliga livet.

Question 3

Date

Session

Type

Question

Respondents

Choices

Givande erfarenhetsutbyte

Vänliga medlemmar

Nya insikter

God mat

Annorlunda middag

Viktigt samtal

Question 4

Date

Session

Type

Question

Respondents

Responses

Försöka ändra på tiden för vårt årsmöte.

Formulera tydliga mål och syften så att de når ut till alla i föreningen

Titta med nya ögon på hur vi arbetar idag i föreningen!

Bygga nätverk med lokala kontaktpersoner!

Inspiration om hur/var/när söka fonder.

Gå med i CSD nätverk

En bra och attraktiv infofolder!

De flesta gör lite lika, men får mer energi och inspiration att fortsätta kämpa.

Försöka få fler engagera i CSD

Projektförslag: Skapa regionala kraftgivande mötesplatser, över diagnosgränserna. Vi har många frågor och områden gemensamt.



Utveckla faddersystem

Mötas på tvärs i regionerna

Kämpa vidare efter fonder. Önskar en sammanställning av vilja fonder som finns samt krav för att söka.

Att kolla hur vi kan gå vidare med att finna någon som kan kolla hur vi söker fönder och letar efter fonder.

Påverka csd

Nå ut till dom som kanske gömmer sig, dom vill men vågar inte pga tidsbrist eller känslor.

MASSOR! Orkar jag?

Bygga närmare relationer med andra diagnosgrupper!

Försöka fånga upp fler presumtiva medlemmar genom t.ex öppna möten, bra infomaterial etc.

Jobba för att göra föreningen mer synlig

Försöka få till att olika diagnoser inom sällsynta kan träffas regionalt/lokalt.

Engagera mig i csd igen

Söka pengar till föreningen



2017-10-21

1

wordcloud

Vad ska vårt möte präglas av?

16



2017-10-21

1

open

Skicka in insikter, lärdomar och frågor!

13

Man hör aldrig såna här problem, all så här information är nyttigt att komma fram. Bra med små grupper och jobba hur vi ska sprida informati

Önskar sammanställning på folkhögskolor eller andra platser som är anpassade och där det finns plats för många personer för läger.



Positiv kraft i ett problem  Engagemang  Hög ambitionsnivå  Gemenskap  Bra tips på hur man kan få information

Många anhöriga behöver hjälp/stöd för att de går in i väggen. De orkar inte allt själva att känna att de är själva.

2017-10-22

1

prioritisation

Vad fick du energi av igår?

28

Score

28,92857143

22,5

14,64285714

2,928571429

8,75

22,25

2017-10-22

1

open

Vad blir du inspirerad att göra när du kommer hem?

14

Projektförslag: Skapa regionala kraftgivande mötesplatser, över diagnosgränserna. Vi har många frågor och områden gemensamt.


