
Recurso 13: Amostra do Formulário de Avaliação 6-8 Semanas Aprós a Oficina

AMOSTRA DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 6-8 SEMANAS APÓS A OFICINA

Nome:

Organização:

Gênero (favor marcar com 'x' ou especificar)

     --- feminino
     --- masculino
     --- não-binárie
     --- agênero
     --- outros, favor especificar

(Separamos estes dados para verificar se estamos atendendo às necessidades dos DDHs)

1 Para aqueles que trabalham com outros, você já compartilhou o que aprendeu com seus 
colegas?  

        _____ Sim ________ Quantos?               _____ Não

2 Desde a oficina, sua organização ou você (se não estiver em uma organização) fez 
qualquer uma das seguintes ações:

a. Criação/melhoria do plano de segurança S / N
        - quais são, na sua opinião, seus aspectos mais importantes?
                            1.
                            2.
                            3.

b. Melhoria da segurança do escritório S / N
     
c. Procedimentos de segurança de viagem/movimento S / N

d. Avaliação dos aspectos de segurança das atividades chave S / N
        
e. Estabelecimento / melhoria das relações com pessoas influentes S / N

f. Discussão de questões de segurança ao trabalhar com outros S / N

g. Documentação e análise de incidentes de segurança S / N
             
h. Mudanças para aumentar o bem-estar / reduzir o estresse S / N
   
Comentários: .....................
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i) Seu comportamento digital mudou? (por exemplo, reforço de senhas,
programas mais seguros, armazenamento de dados) S / N

3 Comportamento

Há algum outro comportamento novo que você começou? O que?........…

Existe algum comportamento antigo que você parou?  O quê?.........

4

a. Antes da oficina, minha atitude em relação à segurança era

        1 - é uma prioridade 2 - é importante às vezes 3 - não é uma prioridade
        

b. Após a oficina, minha atitude em geral em relação à segurança é:     
  
     1 - é uma prioridade 2 - é importante às vezes 3 - não é uma prioridade

5 Como o treinamento impactou seu trabalho como defensore dos direitos humanos? 

Explique quaisquer melhorias ou desenvolvimentos específicos em seu trabalho 
que tenham sido possíveis como resultado deste treinamento.

6 Financiamento

Você já solicitou um grant da Front Line Defenders para apoiar mudanças em sua 
própria segurança ou de sua organização?

        ______ Sim        ______ Não

¿Alguna razón en particular por la que no lo haya hecho?
        
7 ¿Tiene algún otro comentario, por ejemplo, sobre cómo Front Line Defenders 
podría mejorar su programa de formación, o ayudarle con las medidas de 
seguridad?

8 Marque una «x» junto a la afirmación que describa su situación:

        ____ Soy un/a DDH que trabaja solo/a

        ____ Soy un/a DDH que trabaja con otros/ad DDH en una organización o red


