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ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Pytania kierowane są do instytucji kultury
1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne
odczucie jest:





dobry
zadawalający
zły
trudno powiedzieć

2) Proszę podać, w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się bądź nie, ze stwierdzeniami
dotyczącymi Pana/Pani gminy/miasta. Proszę wstawić „x” przy odpowiedniej opinii.
Lp.

Treść opinii

1

Moja gmina/miasto jest
bezpieczna i nie ma tu
przestępstw.
Moja gmina/miasto jest
atrakcyjna
i
dobrze
utrzymana, czysta.
Obywatele
odgrywają
znaczącą rolę, mając realny
wpływ
na
działania
podejmowane
przez
władze
mojej
gminy/miasta.
Obecna polityka i programy
władz mojej gminy/miasta
są
właściwie
ukierunkowane
dla
zrównoważonego rozwoju
w gminie.
Obecna
infrastruktura
techniczna
(wodociągi/kanalizacja/ga
zyfikacja/drogi) w mojej
gminie/mieście jest na
poziomie zadawalającym i
nie
wymaga
natychmiastowych
interwencji.
Obecna oferta kulturalna
oferowana przez władze
mojego miasta/gminy jest
dla mnie wystarczająca i
zapewnia moje potrzeby.

2
3

4

5

6

Zdecydowanie
się zgadzam
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7

8

9

Obecna oferta uprawiania
sportów
(uwzględniając
również
infrastrukturę
sportową)
w
moim
mieście/gmina jest dla
mnie
wystarczająca
i
zapewnia moje potrzeby.
Poziom oferty edukacyjnej
w moim mieście/gminie
jest atrakcyjny i zapewnia
potrzeby dzieci.
Oferta zajęć, programów
skierowanych
dla osób
starszych 50+ w moim
mieście i gminie jest
ciekawa
i
zapewnia
potrzeby osób w tym
wieku.
3) Jaką ofertę kulturalną posiada Państwa instytucja kultury dla mieszkańców
miasta/wsi?

zajęcia warsztatowe, plenery, kursy

wystawy

przedstawienia teatralne: próby, pokazy

koncerty

spotkania literackie/poetyckie

nauka języków obcych

uniwersytet trzeciego wieku

festyny, imprezy lokalne

publikacje czasopism, książek, płyt CD/DVD

pokazy, prelekcje kulinarne

targi produktów lokalnych i regionalnych

inne,
jakie?...................................................................................................................
4) Z jakich źródeł Państwa instytucja kultury pozyskuje środki finansowe na swoją
działalność?

finanse publiczne

granty, dotacje zewnętrzne, środki unijne

sponsorzy

inne,
jakie? …………………………………………………………………..…………….
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5) Jakiego typu propozycji kulturalnych brakuje w Państwa mieście/wsi?
…………………………………………………………………………………………......................................……………
…..…………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………
6) Na jakie bariery napotyka Państwa instytucja kultury w rozwoju swojej działalności?

braki kadrowe

braki finansowe

słabe wyposażenie

problemy lokalowe

słabe zainteresowanie mieszkańców przedstawioną ofertą

małe zaangażowanie mieszkańców w działalność kulturalną

inne,
jakie? …………………………………………………………………………………..
7) Czy Państwa instytucja kultury współpracuje z Lokalną Grupą Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”?



tak
nie

8) Czy Państwa instytucja kultury współpracuje z organizacjami pozarządowymi?



tak
nie

9) Czy Państwa instytucja kultury posiada grupę wolontariuszy aktywnie
współpracujących z Państwem?



tak
nie

Instytucja kultury ma siedzibę / filię na ternie gminy:










Damasławek
Gołańcz
Kiszkowo
Margonin
Mieścisko
Rogoźno
Skoki
Wapno
Wągrowiec
Dziękujemy za udział w ankiecie!

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy o odesłanie do Biura LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
(62 – 100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24). Wersję elektroniczną ankiety (dostępna na www.dolinawelny.eu w
zakładce „Konsultacje”) prosimy o przesłanie na adres: biuro_dolinawelny@o2.pl
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