
Potrzeby kulturotwórcze

1.

2.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

chodzę do kina

chodzę do teatru

chodzę na koncerty

uczęszczam na wernisaże i wystawy

chodzę na imprezy plenerowe

spotykam się ze znajomymi

poświęcam czas rodzinie

gram w gry komputerowe

surfuję w sieci

uprawiam sport

uprawiam ogródek

uczestniczę w zajęciach organizowanych przez GOK

czytam książki

oglądam filmy / seriale

gram na instrumencie / w zespole muzycznym

zajmuję się tworzeniem (np. maluję, piszę poezję itp.)

3.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

z przyjaciółmi / znajomymi

sam / sama

z rodziną

Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Kaliska
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przystąpił do realizacji projektu „Kultura na skrzydłach Pegaza”, w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020". Uprzejmie zachęcamy do wypełnienia niniejszej 
ankiety. Pana/Pani udział w badaniu pozwoli poznać potencjał kulturotwórczy mieszkańców Gminy Kaliska. Informacje 
uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potencjału i potrzeb kulturalnych oraz pozwolą 
ocenić dotychczasową ofertę kaliskiego GOKu.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe, a wypełnienie tej ankiety zajmie maksymalnie 10 minut.
*Wymagane

1. Jakie są Pana/Pani hobby i zainteresowania? *

2. Jak najczęściej spędza Pan/Pani swój wolny czas? *
możesz zaznaczyć KILKA odpowiedzi

3. Z kim najchętniej spędza Pan/Pani czas? *
zaznacz JEDNĄ odpowiedź



4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

5.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

brak czasu

nie mam z kim zostawić dzieci

trudności z dojazdem na miejsce, gdzie odbywa się wydarzenie

mało imprez, które odpowiadałyby moim zainteresowaniom i/lub oczekiwaniom

niedostateczna promocja

brak wystarczajacej motywacji

kwestie organizacyjne wydarzenia (bezpieczeństwo, późne lub zbyt wczesne godziny)

mój wiek lub stan zdrowia nie pozwala na udział

4. Ile razy w roku minionego roku korzystał/-a Pan/Pani z poniższych aktywności kulturalnych na terenie
Gminy Kaliska? *

w każdym wierszu zaznacz JEDNĄ odpowiedź

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 nie interesuje mnie to

koncerty

seanse kinowe

wystawy sztuki / wernisaże

warsztaty / szkolenia

przedstawienia teatralne

usługi biblioteczne

spotkania autorskie i DKK

festyny plenerowe

koncerty

seanse kinowe

wystawy sztuki / wernisaże

warsztaty / szkolenia

przedstawienia teatralne

usługi biblioteczne

spotkania autorskie i DKK

festyny plenerowe

5. Co najczęściej powoduje, że nie uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy
Kaliska? *
możesz zaznaczyć KILKA odpowiedzi



6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

tak

nie

6. Proszę określić czy udział w aktywnościach wymienionych poniżej - gdyby odbywały się na terenie
Gminy Kaliska - byłby dla Pana/Pani atrakcyjny? *
proszę ocenić w sali od 1 do 5, gdzie: 1 - Na pewno nie; 2 - Raczej nie; 3 - Trudno powiedzieć; 4 - Raczej tak; 5 - Na pewno tak

1 2 3 4 5

koncerty muzyczne

występy kabaretów

wystawy plastyczne (malarstwo, rysunek,
rzeźba, fotografika)

wystawy czasowe / okolicznościowe /
tematyczne

spektakle teatralne

happeningi

warsztaty kulinarne

zajęcia taneczne dla dorosłych

warsztaty / zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze (w tym hafciarstwo)

spotkania literackie / Dyskusyjny Klub
Książki

wykłady lub prelekcje popularnonaukowe

pokazy i przeglądy filmowe

festiwale gier planszowych

zloty fanów np. motoryzacji, historii, gier

festyny plenerowe

wieczorki taneczne

inicjatywy mające na celu kultywowanie
historii i dziedzictwa kulturowego (np.
rekonstrukcje historyczne)

zajęcia klubu seniora

podstawy nauki gry na instrumencie

koncerty muzyczne

występy kabaretów

wystawy plastyczne (malarstwo, rysunek,
rzeźba, fotografika)

wystawy czasowe / okolicznościowe /
tematyczne

spektakle teatralne

happeningi

warsztaty kulinarne

zajęcia taneczne dla dorosłych

warsztaty / zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze (w tym hafciarstwo)

spotkania literackie / Dyskusyjny Klub
Książki

wykłady lub prelekcje popularnonaukowe

pokazy i przeglądy filmowe

festiwale gier planszowych

zloty fanów np. motoryzacji, historii, gier

festyny plenerowe

wieczorki taneczne

inicjatywy mające na celu kultywowanie
historii i dziedzictwa kulturowego (np.
rekonstrukcje historyczne)

zajęcia klubu seniora

podstawy nauki gry na instrumencie

7. Czy chciałby/-łaby Pan/Pani włączyć się w organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Kaliska? *
zaznacz JEDNĄ odpowiedź



8.

9.

10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

własne zainteresowania i umiejętności

zainetersowania i umeijetności moich znajomych i przyjaciół

historia lokalna

położenie geograficzne

tradycje regionu

potencjał kulturowy, np. istniejące grupy, zespoły, KGW

Ocena dotychczasowej oferty kulturalnej na terenie Gminy Kaliska

11.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

strona internetowa GOKu i/lub urzędu gminy

media społecznościowe (np. facebook)

prasa lokalna

plakat

ulotka

ogłoszenia w kościele

8. Gdyby otrzymał/-a Pan/Pani środki finansowe na przygotowanie jakiegoś wydarzenia kulturalnego
(samodzielnie lub z grupą znajomych), to co to by było? *

9. Jakie miejsca znajdujące się na terenie Gminy Kaliska mogą być według Pana/Pani wykorzystane w celu
organizacji wydarzeń kulturalnych? *

10. Jaki potencjał Gminy Kaliska i jej mieszkańców uważa Pan/Pani za niewykorzystany w naszej
społeczności? *
zaznacz JEDNĄ odpowiedź

11. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej na terenie Gminy Kaliska? *
można zaznaczyć KILKA odpowiedzi



12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

informacje są wystarczające

informacje są niewystarczające

13.

14.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Metryczka

12. Czy uważa Pan/Pani, że te informacje są wystarczające? *
zaznacz JEDNĄ odpowiedź

13. Czy jest Pan/Pani zainteresowana warsztatami on-line organizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach? Jeśli tak to jakimi? *

14. Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną na terenie Gminy Kaliska? *
proszę ocenić w sali od 1 do 5, gdzie: 1 - nieatrakcyjna, 5 - bardzo atrakcyjna

1 2 3 4 5

dla dzieci (rok szkolny)

dla dzieci (wakacje)

dla młodzieży (rok szkolny)

dla młodzieży (wakacje)

dla dorosłych

dla seniorów

warsztaty rękodzielnicze (w tym hafciarskie)

wystawy / pokazy / prelekcje

koncerty

usługi biblioteczne

spotkania autorskie / literackie

festyny / pikniki / happeningi

OGÓLNA OCENA

dla dzieci (rok szkolny)

dla dzieci (wakacje)

dla młodzieży (rok szkolny)

dla młodzieży (wakacje)

dla dorosłych

dla seniorów

warsztaty rękodzielnicze (w tym hafciarskie)

wystawy / pokazy / prelekcje

koncerty

usługi biblioteczne

spotkania autorskie / literackie

festyny / pikniki / happeningi

OGÓLNA OCENA



15.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

kobieta

mężczyzna

nie chcę odpowiadać

inna

16.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

poniżej 18 lat

19 - 29 lat

30 - 45 lat

46 - 59 lat

60 i więcej lat

17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

uczeń / student

własna działalność gospodarcza

gospodarstwo rolne

zatrudniony na podstawie umowy

rencista / emeryt

bezrobotny

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Płeć *

Wiek *

Stan zawodowy *
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