Projekt pt. „ Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta” realizowany jest
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUKTA
Szanowni Państwo,
Celem poniższej ankiety jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców związanych z uczestnictwem w kulturze
Gminy Łukta. Ankieta jest anonimowa. Pytania w kwestionariuszu mają charakter zamknięty i otwarty. Prosimy
o zaznaczenie wybranej odpowiedzi lub napisanie krótkiej wypowiedzi. Informacje zebrane w trakcie badania
pozwolą na opracowanie optymalnej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Gminy Łukta. Ankieta
zostanie zamieszczona na stornie internetowej www. http://goklukta.pl, na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/pages/GOK-Łukta. Ankieta będzie również dostępna w sklepach: Delikatesy Centrum
w Łukcie, GS Sklep Spożywczo-Przemysłowy we Florczakach, w Kościele w Łukcie, sekretariacie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łukcie oraz w GOK. Wypełnione kwestionariusze prosimy dostarczyć do GOK Łukta, wrzucić
do skrzynek w sklepach/kościele/sekretariacie szkolnym lub elektronicznie na adres gok@goklukta.pl do dnia
30.04.2021r.
1. Czy zna Pan/Pani bieżącą ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie?
 tak
 tak ale pobieżnie
 nie
2. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej w Gminie Łukta i te informacje są wystarczające?
 Internet/strona internetowa
 gazeta „Nasza Gmina Łukta”
 Facebook
 od znajomych
 plakaty
 kościół/ogłoszenia parafialne
 wystarczające

 nie wystarczające

3. Jak często korzysta Pan/Pani z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie?
 regularnie
 nieregularnie
 sporadycznie
 nie korzystam
4. Z jakich zajęć/spotkań oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie korzystał Pan/Pani
dotychczas? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 warsztaty, jakie ……………………………………………………………………………………………………………………
 spotkania, jakie ……………………………………………………………………………………………………………………
 koncerty, jakie …………………………………………………………………………………………………………………….
 wystawy
 festyny
 występy
 spektakle
 kółka zainteresowań
 kino
5. Jak oceniasz tematy zajęć/spotkań i różne wydarzenia kulturalne proponowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Łukcie?
 bardzo interesujące
 zazwyczaj interesujące
 czasami interesujące
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 zazwyczaj nieinteresujące
 trudno powiedzieć
6. W których z poniżej wymienionych działań wziąłby Pan/Pani udział? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 warsztaty rękodzieła (grupa dopołudniowa)
 warsztaty rękodzieła (grupa popołudniowa)
 warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
 warsztaty taneczne dla dorosłych
 warsztaty sportowe (np. zumba, joga, fitness)
 zajęcia wokalno-muzyczne
 koło teatralne
 klub filmowy
 koncerty muzyczne biletowane
 koncerty muzyczne wstęp wolny
 zajęcia z nowych technologii
 zajęcia komputerowe
 spotkania z muzyką poważną
 wystawy (malarstwo, fotografia, rzeźba, inne)
 zajęcia fotograficzne
 imprezy integrujące różne grupy społeczne, w tym plenerowe
 występy kabaretowe biletowane
 występy kabaretowe wstęp wolny
 festiwal fantazy
 zajęcia cyrkowe dla dzieci
 Noc Świętojańska
7. Co najczęściej powoduje, że nie uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach kulturalnych w Gminie Łukta.
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
 Brak czasu – „pracuję długo”, „nie mam z kim zostawić dzieci”, „mam coś do zrobienia w domu” itd.
 Trudności z dojazdem do miejsca, w którym odbywa się impreza
 Mało imprez, które odpowiadałyby moim oczekiwaniom i zainteresowaniom
 Niedostateczna promocja – za późno lub po fakcie dowiaduję się o poszczególnych wydarzeniach
 Brak wystarczającej motywacji – „nie chce mi się”, „jestem zbyt zmęczony”, „nie mam z kim pójść” itp.
 Koszty – bilety za drogie, dojazd jest zbyt kosztowny itp.
 Kwestie organizacyjne związane z imprezą (np. bezpieczeństwo, nieodpowiednie godziny itd.)
 mój wiek i/lub stan zdrowia nie pozwala mi na udział – imprezy nie są wystarczająco przystosowane dla
osób niepełnosprawnych
 inne powody, jakie ………………………………………………………………………………………………………………
8. Co mogłoby sprawić, że chętniej korzystałby Pan/Pani z oferty kulturalnej Gminy Łukta?
 bezpłatność/niższe ceny
 lepsza promocja wydarzeń kulturalnych
 dostosowanie dni i godzin imprez do możliwości osób uczących się lub pracujących
 lepsze poznanie moich potrzeb przez organizatorów kultury w gminie
 organizacja imprez w miejscach pozbawionych barier architektonicznych
 inne, jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Jak spędza Pan/Pani swój czas wolny? Proszę wstawić „x” w wybranym polu.
Bardzo rzadko/
1-5 razy
1-5 razy
1-5 razy
nigdy
na pół roku w miesiącu w tygodniu
Uczę się
Pracuję
Spotykam się ze znajomymi
Korzystam z internetu w celach
rozrywkowych
Chodzę na imprezy
Chodzę do kina, teatru, na
koncerty lub inne wydarzenia
kulturalne
Oglądam telewizję
Poświęcam się swojemu hobby
Korzystam z internetu w celach
naukowych/poznawczych
10. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolona z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukcie?
 tak, bardzo zadowolony
 raczej zadowolony
 ani zadowolony ani niezadowolony
 bardzo niezadowolony
11. W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyłby Pan/Pani w zajęciach Gminnego Ośrodka
Kultury? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
DOROŚLI
DZIECI I MŁODZIEŻ
dni powszednie 9:00 – 14:00
dni powszednie 14:00 – 17:00
dni powszednie 17:00 – 20:00
w weekendy 9:00 – 14:00
w weekendy 14:00 – 17:00
nie interesuje mnie udział w żadnych zajęciach
inne, jakie ………………………………………………………….…….
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12. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie:
TAK

NIE

NIE WIEM

proponuje ciekawe zajęcia dla mieszkańców
posiada miłe, przytulne wnętrza
posiada ciekawie zaaranżowaną przestrzeń
jest elastyczny i gotowy na zmiany
proponowane przez mieszkańców
zatrudnia osoby kompetentne do
prowadzenia zajęć/spotkań
jego oferta jest oryginalna
13. Czy Pana/Pani zdaniem w Gminnym Ośrodku Kultury brakuje oferty zajęć dla danej grupy wiekowej?
 tak, dla najmłodszych dzieci wraz z opiekunami,
 tak, dla dzieci w wieku 7-12 lat
 tak, dla młodzieży 13-18 lat
 tak, dla osób dorosłych
 tak dla seniorów
 nie
14. Czy chciałby Pan/Pani podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami, propozycjami?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na koniec ankiety chcielibyśmy prosić Pana/Panią o podanie kilku podstawowych informacji o sobie.
Przypominamy, że ankieta jest ANONIMOWA - podane informacje zostaną wykorzystane jedynie w
zbiorczych zestawieniach.
Płeć:

 Mężczyzna

 Kobieta

Wykształcenie:  brak
 średnie
Wiek:  poniżej 16

 podstawowe
 zawodowe
 pomaturalne / policealne

 17-25

 26-35

 36-45

 46-55

 gimnazjalne
 wyższe
 56-65

 powyżej 65

Status zawodowy:  w trakcie nauki i niepracujący  w trakcie nauki i pracujący
 osoba pracująca
zawodowo (w tym rolnik)
 bezrobotny/nieaktywny zawodowo  emeryt/rencista
 inny, jaki
…………………………………………….………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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