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Wstęp
Niniejszy raport stanowi dokumentację pracy wykonanej w ramach zajęć
Badania Empiryczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zrealizowany
projekt jest zorientowany na unowocześnienie identyfikacji wizualnej
organizacji non-profit Femina Fenix. Celem projektu jest zachęcenie
większej ilości kobiet dotkniętych nowotworem piersi, do skorzystania
z pomocy wyżej wymienionej organizacji.
W poniższym raporcie zostały szczegółowo i kolejno opisane etapy działań
wykonanych w ramach projektu. Plan dokumentu został zbudowany
w oparciu o wcześniej wyznaczone cele:
- definiowanie problemu na podstawie zebranych danych
- badania prowadzone w celu dogłębnego zrozumienia problemu
oraz poznania ich problemów
- definiowanie grupy odniesienia, do której w późniejszym etapie
kierowana będzie komunikacja

Opis organizacji
Stowarzyszenie Femina Fenix we Wrocławiu, powstało w 1991r. z inicjatywy
Doktora nauk medycznych, onkologa Marka Pudełko. W 1992r. oficjalnie
dokonano rejestracji stowarzyszenia Femina Fenix, zrzeszającego kobiety
po przebytej chorobie nowotworowej piersi.
Wrocławskie Amazonki wydały pierwszy informator w Polsce dla kobiet
po mastektomii, aktualizowany co 4 lata, który do dziś każda z pacjentek
otrzymuje na oddziale w pierwszej dobie po operacji. Zawiera on wszystkie
niezbędne informacje dotyczące choroby, jej leczenia oraz rehabilitacji.
Stowarzyszenie organizuje szkolenia, prelekcje, wystawy na temat
profilaktyki chorób nowotworowych. Współpracuje również
z dyplomowanymi rehabilitantami i psychologami. Zakres usług
oferowanych przez stowarzyszenie obejmuje także bezpłatne wizyty
w salonie fryzjerskim oraz gabinecie kosmetycznym.
Fundamentalnymi wartościami, które kierują organizacją jest tworzenie
relacji w społeczności fundacji, która daje sobie wsparcie i wzajemną

akceptację. Swoją działalnością promuje motywację do walki z chorobą
oraz zachęca do dbania o siebie. Działalność organizacji opiera
się na datkach od osób prywatnych oraz - najczęściej jednorazowych dofinansowań od przedsiębiorstw, z którymi udało się nawiązać krótką
współpracę. Najdłuższym i największym partnerem stowarzyszenia jest
firma “Anita” oferująca kobiecą bieliznę. Femina Fenix zarejestrowana jest
również jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), dzięki czemu
podatnicy mogą przekazać jeden procent podatku na działalność
stowarzyszenia.

Konkurencja na rynku
Organizacja Femina Fenix jest największym i najdłużej działającym
stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety zmagające się z nowotworem
piersi na terenie Dolnego Śląska. Jedyną konkurencją są inne oddziały
Amazonek znajdujące się w każdym większym mieście w Polsce.
Większość z nich
ma unowocześnioną komunikację wizualną.

Cele i problem projektowy
Celem projektu jest przedstawienie zupełnie nowej identyfikacji wizualnej
dla organizacji Femina Fenix, w oparciu o wywiad środowiskowy
i przedstawione w niniejszym raporcie badania. Podczas projektowania
identyfikacji zespół kierował się najważniejszymi wartościami, które
przyświecają wyżej wymienionej organizacji: chęci niesienia pomocy
oraz tworzenia społeczności, w której kobiety będą mogły liczyć
na zrozumienie i wsparcie. W wywiadzie z Panią Elżbietą Salamon - przewodniczącą Stowarzyszenia Femina Fenix, udało się ustalić,
że największym problemem organizacji nie jest niska rozpoznawalność,
a trudność z dotarciem oraz zachęceniem kobiet (głównie młodszych)
zmagających się z nowotworem piersi do korzystania z usług, które oferują.
Wynika to z niespójności identyfikacji i tożsamości z wizerunkiem
organizacji, który przez brak unowocześnienia jest nieatrakcyjny
dla odbiorcy. Na skutek małego zainteresowania, stowarzyszenie - jako organizacja non-profit, ma również problem z uzyskaniem
dofinansowań od darczyńców, co utrudnia jej funkcjonowanie. Poprzez
zaprojektowanie zupełnie nowego wizerunku, mamy nadzieję dotrzeć

do większej ilości osób, a tym samym zwiększyć świadomośc na temat
choroby, z którą walczy tysiące kobiet w całej Polsce. Obszar naszych
działań obejmuje głównie Wrocław, gdzie mieści się siedziba organizacji.

Definiowanie publiczności
Grupą odniesienia są kobiety w każdym wieku, potrzebujące wsparcia
podczas choroby. Zmiana identyfikacji wizualnej ma pomóc w dotarciu
do tej grupy. Są to kobiety, które szukają zrozumienia i pomocy
w tak trudnym okresie, ale nie mogą na nie liczyć w swoim najbliższym
otoczeniu, jak i również te, które są niedoinformowane w kwestii choroby
i rehabilitacji po zabiegu.

Analiza zawartości treści
Przy analizie zawartości treści Facebook’a i strony internetowej
stowarzyszenia, zespół skupił się na zdefiniowaniu jak organizacja
jest przedstawiona w Internecie.
Strona Facebook Femina Fenix nie jest aktualizowana na bieżąco, ostatni
post, mający 13 polubień, został udostępniony w 2017 roku. Organizacja
publikuje tylko zdjęcia stockowe kwiatów oraz obraz swojego logo.
Na stronie internetowej Femina Fenix aktualności także d
 odawane
są w bardzo nieregularny sposób. Odstępy czasu są zbyt duże.
Dla przykładu, między dwoma ostatnimi postami jest różnica jedenastu
miesięcy. Aktualności na stronie Femina Fenix obejmują tematy realizacji
współpracy z Centrami Onkologii, spotkań z lekarzami i prelekcji.
Po wejściu na stronę, w oczy od razu rzuca się wiele błędów edycyjnych
i składowych. Światła międzyliterowe są zbyt małe w nazwie organizacji
na stronie początkowej, a w tekście występuje wiele zawieszek,
nieuzasadnionych spacji, lub ich całkowity brak, co sprawia, że tekst
jest mało czytelny. Wykorzystane zostały różne kroje pisma, które
powodują, że strona wygląda na niechlujną i nieuporządkowaną. Co więcej,

kolorystyka strony Femina Fenix nie do końca współgra z tożsamością
organizacji. Błędny dobór kolorów negatywnie wpływa na czytelność
i przejrzystość tekstu. Na stronie organizacji, oprócz jednej, autorskiej
fotografii na stronie głównej, można znaleźć amatorskie, nieprzycięte
i nie edytowane zdjęcia robione podczas spotkań. Dodatkowo, strona
nie skaluje się na żadnych mniejszych urządzeniach, takich jak telefon
lub tablet.
Potencjalną konkurencją organizacji Femina Fenix jest Federacja
Stowarzyszeń Amazonki z siedzibą w Poznaniu. Na stronie Federacji
aktualności są dodawane regularnie, w odstępie maksymalnie dwóch
miesięcy. Tematyką wpisów są najczęściej prelekcje i spotkania
przeprowadzane w ramach działalności organizacji. Kolory wykorzystane
w budowie strony Amazonek odpowiadają prezentowanym przez
organizację wartościom. Różne odcienie różu są bardzo delikatne i kobiece,
a natężenie odpowiednich kolorów pozwala czytelnikowi dotrzeć
do najważniejszych informacji. Podczas projektowania strony użytych
zostało kilka, bardzo podobnych do siebie krojów pisma, tekst w większości
jest wyjustowany, jednak zdarzają się zawieszki, co wskazuje na to,
że nie zostało to zrobione do końca poprawnie. Fonty są minimalistyczne
i czytelne. Na stronie głównej można znaleźć głównie zdjęcia stockowe.
Organizacja posiada zakładkę “Galeria”, w której natomiast można znaleźć
amatorskie, nie edytowane zdjęcia, robione podczas spotkań, rehabilitacji
i eventów. Strona Federacji, podobnie jak witryna organizacji Femina Fenix,
także nie jest zoptymalizowana do urządzeń mobilnych.

Badania ankietowe
Zespół przeprowadził badania ankietowe przy pomocy Formularza Google,
aby określić stosunek odbiorcy wobec zastanej identyfikacji wizualnej
organizacji. Ankieta składa się z metryczki, oraz 6 pytań, w których
respondent przy pomocy przedstawionej wyżej starej wersji logo, wypisuje
skojarzenia, które według niego najtrafniej określają charakter
stowarzyszenia. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zdefiniować czy tożsamość
zgadza się z wizerunkiem organizacji.

Ankieta
BADANIE OBOWIĄZUJĄCEGO LOGO FUNDACJI
Kwestionariusz ankiety
Opinia o logo
Jesteśmy studentkami kierunku Grafika na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Przeprowadzamy
ankietę na temat rozpoznawalności oraz Państwa opinii o podanym niżej
logo.
Ankieta jest anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny.
1. Z czym kojarzy się Pani/Panu to logo? (proszę podać do 3 skojarzeń)
………………………….

………………………….

………………………….

2.W jakiej branży działa firma posługująca się tym logo?
………………………………………

3. Jaka jest firma posługująca się tym logo?
profesjonalna 1 2 3 4 5 6
przyjazna 1 2 3 4 5 6
tradycyjna 1 2 3 4 5 6
4.Jak długo firma działa na rynku?
❏ mniej niż 5 lat
❏ 6-10 lat
❏ 11-15 lat
❏ więcej niż 15 lat
5.Podoba się Panu/Pani to logo?
❏ tak
❏ nie
6. Czy według Pani/Pana to logo jest łatwe do zapamiętania?
❏ tak
❏ nie

METRYCZKA
Płeć
❏ Kobieta
❏ Mężczyzna
Wiek
❏ mniej niż 18 lat
❏ 19-25 lat
❏ 26-35 lat
❏ 36-45 lat
❏ więcej niż 45
Miejsce zamieszkania
❏ Wrocław
❏ poza Wrocławiem

Wyniki badań
Wartości procentowe przedstawione podczas analizy odnoszą się
do wszystkich odpowiedzi uzyskanych na konkretne pytanie. Niektóre
z pytań posiadają otwartą formę, aby nie ograniczać i nie narzucać
respondentom odpowiedzi. Procent odpowiedzi ukazuje procent danej
odpowiedzi pośród wszystkich uzyskanych.
1. Z czym kojarzy się Pani/Panu to logo? (proszę podać do 3 skojarzeń)

Podstawowym celem pytania, było zweryfikowanie, co logo przypomina,
kiedy ludzie na nie patrzą.
Najczęstszym skojarzeniem była kobieta (28,4%). Drugą odpowiedzią był
kwiat (13,5%) co przywodzi
na myśl fundację bardziej ekologiczną. Następnymi odpowiedziami były:
pierś(10%), natura (9,6%), motyl (7%), profilaktyka badań wśród kobiet
pojawiła się bardzo rzadko (6,6%). Warto zwrócić uwagę
na procent odpowiedzi inne (21,8%) w których pojawiały się odpowiedzi
takie jak: Starbucks (aż 3 razy), płyn do higieny intymnej, lub kura.
Uzyskany obraz wskazuje, że ludzie nie mają skojarzeń z tym logo, więc
piszą co w nim dostrzegają.

2.W jakiej branży działa firma posługująca się tym logo?

Pytanie stanowi kontynuację pytania poprzedniego. Jego celem
jest sprawdzenie, w jakiej branży według respondentów działa ta fundacja.
Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że firma działa
w branży kosmetycznej (41,1%) zaznaczając, że prawdopodobnie kosmetyki
są pochodzenia naturalnego, lub w firmie medycznej (19,6%), gdzie dana
firma zajmuje się tworzeniem leków np. antykoncepcyjnych. Skojarzenie
loga z fundacją wystąpiło tylko wśród 13,1% respondentów. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że 10,3% osób ankietowanych nie było wstanie tego logo
dopasować do żadnej branży.

3. Jaka jest firma posługująca się tym logo?

W pytaniu 3., zadaniem było określenie w skali 1-6 (gdzie 1 to bardzo słabo,
a 6 to bardzo mocno) jaka jest firma, która posługuje się tym logo. W tym
pytaniu, celem było sprawdzenie, jaki wizerunek fundacji kreuje samo logo.
Podczas analizy wyliczona została średnia odpowiedzi. Ankieterzy uznali,
że fundacja jest profesjonalna na 2,76, przyjazna na 3,13, a tradycyjna
na 4,22.
4.Jak długo firma działa na rynku?

Femina Fenix korzysta z logo od 25 lat. Celem pytania było sprawdzenie,
czy fundacja posługując się tym znakiem, jest utożsamiana z działalnością
wieloletnią. Zastosowano pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.
59% ankietowanych stwierdziło, że fundacja działa na rynku mniej niż 5 lat.
6-10 lat zaznaczyło 30%, a 11-15 lat 5%. Tylko 6% badanych udzieliło
odpowiedzi, że fundacja działa więcej niż 15 lat.

5.Podoba się Panu/Pani to logo?

Celem pytania było zbadanie, czy logo fundacji podoba się ludziom.
Zastosowano pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.
Logo podoba się 42% ankietowanych, a 58% osób odpowiedziało
przecząco.

6. Czy według Pani/Pana to logo jest łatwe do zapamiętania?

W tym pytaniu celem było dowiedzenie się czy logo nie jest zbyt
skomplikowane. Zastosowano pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.
Większość respondentów (59%) stwierdziło, że logo jest łatwe
do zapamiętania. 41% ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej.

Skład grupy respondentów
Płeć:

Wiek:

Miejsce zamieszkania:

1. Z czym kojarzy się Pani/Panu to logo?

kobieta
kwiat
pierś
natura
motyl
profilaktyka
twarz
inne
nie wiem

Odpowiedzi
N
65
31
23
22
16
15
6
50
1
229

Procent respondentów
Procent
28,4%
13,5%
10,0%
9,6%
7,0%
6,6%
2,6%
21,8%
0,4%
100,0%

65,0%
31,0%
23,0%
22,0%
16,0%
15,0%
6,0%
50,0%
1,0%
229,0%

2. W jakiej branży działa ﬁrma posługująca się tym logo?

Firma
kosmetyczna
firma
medyczna
fundacja
ekologia
inne
nie wiem

Odpowiedzi
N
44

Procent respondentów
Procent
41,1%

44,0%

21

19,6%

21,0%

14
4
13
11
107

13,1%
3,7%
12,1%
10,3%
100,0%

14,0%
4,0%
13,0%
11,0%
107,0%

3. Jaka jest ﬁrma posługująca się tym logo?
Ważne
Braki danych

profesjonalna
100
0
2,76

przyjazna

tradycyjna
100
0
3,13

4.Jak długo ﬁrma działa na rynku?

mniej niż 5
lat
6-10 lat
11-15 lat
więcej niż 15
lat
Ogółem

Częstość
59

Procent
59,0

30
5
6

30,0
5,0
6,0

100

100,0

100
0
4,22

5.Podoba się Panu/Pani to logo?

tak
nie
Ogółem

Częstość
58
42
100

Procent
58,0
42,0
100,0

6. Czy według Pani/Pana to logo jest łatwe do zapamiętania?

tak
nie
Ogółem

Częstość
41
59
100

Procent

Częstość
71
29

Procent

41,0
59,0
100,0

Metryczka
Płeć:

kobieta
mężczyzna
Ogółem

71,0
29,0

100

100,0

Wiek:

mniej niż 18
lat
19-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
więcej niż 45
lat
Ogółem

Częstość
11

Procent
11,0

67
13
3
6

67,0
13,0
3,0
6,0

100

100,0

Miejsce zamieszkania:
Wrocław
poza
Wrocławiem
Ogółem

Częstość
47
53
100

Procent
47,0
53,0
100,0

Wnioski
Dzięki przeprowadzonej ankiecie, zespołowi udało się ustalić,
jak postrzegana jest organizacja na podstawie jej dotychczasowego logo.
Wizerunek organizacji, nie do końca współgrał z jej tożsamością,
co utrudniało dotarcie do kobiet, które potrzebują wsparcia po przebytym
nowotworze piersi. Dodatkowo, logo nie wskazywało na obszar działalności
fundacji, oraz sprawiało wrażenie mało profesjonalnego i nieprzyjaznego.
Zespół zaproponował zupełnie nową identyfikację wizualną - zaprojektował nowe logo w kształcie niepełnego serca, którego jedna
część przywołuje na myśl kobiecą pierś, wizytówki oraz okładkę
informatora. Wszystko zostało utrzymane w delikatnych odcieniach różu
oraz beżu, co powinno wyróżniać organizację na tle innych stowarzyszeń,
które najczęściej posługują się bardzo intensywnymi barwami.
Po przeprowadzeniu wywiadu z przewodniczącą fundacji, udało się ustalić
tożsamość organizacji. Opierając się na wartościach, które nią kierują,
grupa stworzyła identyfikację, cechującą się delikatnością, minimalizmem
oraz kobiecością. Stowarzyszenie zyskało zupełnie nowy i odświeżony
wizerunek, dzięki któremu stało się bardziej spójne w odbiorze.

Scenariusz wywiadu grupowego na temat
wybierania fundacji, na które przekazywany
jest 1% podatku.
Grupy fokusowe: 3 grupy badawcze po 10 osób
- Jedna grupa dla ludzi w wieku 20-35 lat
- Jedna grupa dla ludzi w wieku 36-45 lat
- Jedna grupa dla ludzi w wieku powyżej 45 roku życia.
Ankieta selekcyjna
1. Czy przekazujesz 1 % podatku na jakąś fundację?

tak

1

kontynuuj

nie

2

zakończ

2. Ile ma Pani/Pan lat?

20-35

1

kontynuuj gr. 1

36-45

2

kontynuuj gr. 2

więcej niż 45

3

kontynuuj gr.3

Czas trwania wywiadu: 90 min
Scenariusz zawiera obszary badawcze i przykładowe pytania oraz
wyjaśnienia dotyczące celu poszczególnych zadań wprowadzonych
do wywiadu, a także uzasadnienie, dlaczego dane zadanie zostało
wprowadzone do wywiadu.
I.

Wprowadzenie (10 minut)
● przedstawienie się moderatora, wyjaśnienie zasad prowadzenia
wywiadów (obserwacje, nagrywanie, anonimowość)
● przedstawienie się uczestników badania

II. Media z jakich najczęściej korzystacie (15 minut)
Cel:Poznanie mediów z których najczęściej korzystają badani z danego
przedziału wiekowego. Dowiedzenie się gdzie warto informować
o przekazaniu 1% podatku.
Otwarta dyskusja.
● Media: jakich używacie najczęściej? Jak często z nich korzystacie?
Dlaczego wybieracie akurat taki rodzaj?
● Czy w mediach macie kontakt z prośbami o przekazanie 1% podatku
na jakąś fundacje?
III. Wybór Organizacji Pożytku Publicznego (20 minut)
Cel: Dowiedzenie się na jaki cel badanii przekazują swój 1% podatku i czym
się kierują podczas tego wyboru?
Szeregowanie wizytówek:
● Zadanie 1.: respondenci dostają przykładowe wizytówki informujące
o przekazaniu 1% podatku. Ich zadaniem jest ustawienie wizytówek
w kolejności od fundacji której najchętniej przekazaliby swój 1%
do najmniej chętnie.
● Omówienie wyboru respondentów.
● Czym kierowali się podczas ustawiania wizytówek?

VI. Brand Party- personifikacja marki. (20 minut)
Cel: Poznanie oczekiwań ludzi względem fundacji działającej jako
Organizacja Pożytku Publicznego.
Zadanie 1.: K
 ażdy z respondentów dostaje kartkę, moderator prosi
o zapisanie odpowiedzi. Następnie moderator zadaje pytania:
-Proszę wyobrazić sobie fundację zrzeszającą kobiety po zabiegu
mastektomii jako człowieka. Nasza postać wybiera się na imprezę
biznesową:
-Ile ma lat?
-W co się ubrała? Jak wygląda?
-Jak się zachowuje? Czy jest towarzyska i otwarta? Czy raczej bierna?
-Czy jest staromodna czy nowoczesna?
-Czego by się napiła?
V. Fundacje na które przekazują 1% podatku. (20 minut)
Cel: Dowiedzenie się na jaką fundację przekazują 1% podatku.
● Gdzie dowiadujecie się o fundacjach na które można przekazać 1%?
● Czym się kierujecie podczas wyboru takiej fundacji?
● Czy podczas wyboru fundacji czytacie o niej? Jeśli tak, to gdzie
szukacie informacji na jej temat?
VI. Zakończenie (5 minut)
● Podziękowanie za udział w badaniu.

