KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice
Miasto i Gmina Łosice zamierza złożyć wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Kultura III Edycji
Funduszy EOG, Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji
dziedzictwa kulturowego. Prosimy w związku z tym o wyrażenie opinii na temat konieczności i zakresu
składania wniosku o dofinasowanie.
Ankieta jest anonimowa. Proszę o zaznaczenie, stosownie do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi
w wybranym polu znakiem „X” i/lub udzielenie szerszej odpowiedzi prezentującej Państwa opinię.
Wypełnione czytelnie ankiety należy przekazać do 05.03.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6, pok. 39, lub przesłać na adres: j.kaminska@gminalosice.pl
Dziękujemy!

1. Czy korzysta Pan/Pani z oferty kulturalnej organizowanej przez Miasto i Gminę
Łosice oraz Łosicki Dom Kultury?
tak
nie
Jeśli tak, to jak często?:
co najmniej raz w tygodniu
raz na dwa tygodnie
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
rzadziej niż raz w roku
2. Czy oferta kulturalna, dostępna na terenie Miasta i Gminy Łosice jest wystarczająca?
tak
nie
3. Czy Miasto i Gmina Łosice wymaga poszerzenia oferty działalności kulturalnej?
tak
nie
Jeśli tak, to w jakiej formie i miejscu (proszę określić formę działalności, grupę docelową, oraz
miejsce prowadzenia tej działalności np. warsztaty muzyczne dla dzieci w miejscowości X)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy korzysta Pan/Pani z obiektów kulturalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Łosice oraz Łosicki Dom Kultury?
tak
nie
Jeśli tak, to jak często?:
co najmniej raz w tygodniu
raz na dwa tygodnie
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
rzadziej niż raz w roku

5. Czy dostępna na terenie Miasta i Gminy Łosice publiczna infrastruktura kulturalna
(Łosicki Dom Kultury, świetlice wiejskie itp.) jest wystarczająca?
tak
nie
6. Czy Miasto i Gmina Łosice wymaga inwestycji w publiczną infrastrukturę kulturalną
(np. budowa, przebudowa, montaż, remont, wyposażenie)?
tak
nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie? (np. remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X, wyposażenie
obiektu X)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Czy w Pani/Pana ocenie fakt, że większość inicjatyw kulturalnych odbywa się w
Łosicach, utrudnia dostęp do działalności kulturalnej mieszkańcom wiejskie części
gminy?
tak
nie
8. Czy uważa Pani/Pan, że Łosicki Dom Kultury, powinien poszerzyć swoją ofertę,
realizowaną na terenie Łosic?
tak
nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Czy uważa Pani/Pan, że Łosicki Dom Kultury, powinien wyjść ze swoją ofertą
kulturalną na teren wsi położonych w Gminie Łosice?
tak
nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie i do których miejscowości
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Czy zna Pani/Pan kulturę poniższych państw-darczyńców programu, do którego
planujemy składać wniosek o dofinasowanie?
Islandii:
tak
nie
Norwegii:
tak
nie
Liechtenstein:
tak
nie
11. W jakich działaniach edukacyjnych w zakresie kultury chciałby(a-by) Pan/Pani
uczestniczyć (np. warsztaty montażu filmików nagrywanych telefonem)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Jeśli ma Pani/Pan jakieś jeszcze sugestie dot. kultury, prosimy o wskazanie poniżej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety

