ANKIETA
ANALIZA POTRZEB I POPYTU NA OFERTĘ KULTURALNĄ
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DZIAŁDOWIE
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe
produkty i usługi kulturalne oferowane przez Miejski Dom Kultury w Działdowie. Aby wziąć
udział w badaniu należy wypełnić załączoną ankietę i dostarczyć do Urzędu Miasta
Działdowo, Wydział Organizacyjny - pok. nr 1
Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz
popytu na ofertę kulturalną. Dane te będą wykorzystane we wniosku o dofinansowanie
przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 w Działdowie poprzez
wykonanie kompleksowego remontu budynku. Na realizację tej inwestycji Gmina-Miasto
Działdowo zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020.
1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan ofertę kulturalną w Działdowie?
Proszę wybrać 3 elementy oceniane najlepiej.
 ogólna ocena jakości oferty kulturalnej
 informowanie mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych
 dostęp do oferty kulturalnej
 dopasowanie oferty kulturalnej do różnych grup wiekowych
 infrastruktura służąca do świadczenia usług kulturalnych (budynki itp.)
 wyposażenie służące do świadczenia usług kulturalnych (sprzęt itp.)
 aktywność kulturalna lokalnych organizacji, fundacji i stowarzyszeń
2. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan ofertę kulturalną w Działdowie?
Proszę wybrać 3 elementy oceniane najgorzej.
 ogólna ocena jakości oferty kulturalnej
 informowanie mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych
 dostęp do oferty kulturalnej
 dopasowanie oferty kulturalnej do różnych grup wiekowych
 infrastruktura służąca do świadczenia usług kulturalnych (budynki itp.)
 wyposażenie służące do świadczenia usług kulturalnych (sprzęt itp.)
 aktywność kulturalna lokalnych organizacji, fundacji i stowarzyszeń
3. Gdzie szuka Pani/Pan informacji o wydarzeniach/inicjatywach kulturalnych?
Proszę wybrać 3 najbardziej pasujące odpowiedzi.
 znajomi / rodzina
 strona internetowa Urzędu Miasta w Działdowie
 strona internetowa MDK w Działdowie
 media społecznościowe
 plakaty
 ulotki
 telewizja
 radio
 prasa
 szkoła
 praca
 inne, jakie?

4. Jak ocenia Pani/Pan ilość wydarzeń kulturalnych. Jakich jest za mało?
Proszę wybrać 5 wydarzeń, których najbardziej brakuje.
 filmowych
 literackich
 teatralnych
 muzycznych
 wokalnych
 tanecznych
 plastycznych
 dyskusji
 wystaw
 festynów
 kół zainteresowań dla dzieci
 kół zainteresowań dla młodzieży
 kół zainteresowań dla dorosłych
 kół zainteresowań dla emerytów
5. Jak ocenia Pani/Pan ilość wydarzeń kulturalnych. Jakich jest za dużo?
Proszę wybrać 5 wydarzeń, których jest za dużo.
 filmowych
 literackich
 teatralnych
 muzycznych
 wokalnych
 tanecznych
 plastycznych
 dyskusji
 wystaw
 festynów
 kół zainteresowań dla dzieci
 kół zainteresowań dla młodzieży
 kół zainteresowań dla dorosłych
 kół zainteresowań dla emerytów
6. Co decyduje, że bierze Pani/Pan udział w wybranym wydarzeniu?
Proszę wybrać 3 najbardziej pasujące odpowiedzi.
 spędzenie czasu z rodziną
 spędzenie czasu ze znajomymi
 zainteresowania
 konkretni artyści
 związek z pracą lub nauką
 otrzymanie zaproszenia
 zaangażowanie znajomych w realizację
 wysoka jakość infrastruktury i wyposażenia (lokal, sprzęt itp.)
 polecenia
 bliskość miejsca zamieszkania
 dzień tygodnia
 przypadek
 inne, jakie?

7. Jak często bierze Pani/Pan udział w wydarzeniach organizowanych w MDK w
Działdowie?
Proszę wybrać 1 odpowiedź.
 1 na miesiąc lub częściej
 kilka razy w roku
 dwa razy w roku lub rzadziej
 nie biorę udziału
8. W jakich wydarzeniach bierze Pani/Pan najczęściej udział. Proszę podać 3 najczęściej
wybierane.
 filmowych
 literackich
 teatralnych
 muzycznych
 wokalnych
 tanecznych
 plastycznych
 dyskusjach
 wystawach
 festynach
 kołach zainteresowań dla dzieci
 kołach zainteresowań dla młodzieży
 kołach zainteresowań dla dorosłych
 kołach zainteresowań dla emerytów
 innych, jakich?
 nie biorę udziału
9. Jakimi innymi usługami/wydarzeniami w MDK jest Pani/Pan zainteresowana/y?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Jak najczęściej dociera Pani/Pan do MDK?
Proszę wybrać 2 najbardziej pasujące odpowiedzi.
 pieszo
 rowerem
 samochodem
11. Ile czasu zajmuje Pani/Panu dotarcie od MDK?
Proszę wybrać 1 odpowiedź.
 do 5 minut drogi
 od 6 do 15 minut drogi
 od 16 do 30 minut drogi
 powyżej 30 minut drogi
12. Płeć
 kobieta
 mężczyzna
13. Wiek
 poniżej 18
 18 - 34
 35 - 49
 50 i więcej

14. Status
 bezrobotny
 uczeń/ student
 zatrudniony
 emeryt / rencista
PESEL GŁOSUJĄCEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego badania ankietowego i opracowania wyników.
Uprawnionym do udziału w badaniu jest osoba, która najpóźniej w roku przeprowadzania
badania kończy 16 rok życia, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto
Działdowo do dnia 18 sierpnia 2017 r. Badanie będzie prowadzone do dnia 14 września 2017
r.

………………………………………
(data i podpis osoby wypełniającej ankietę)

