
 
 

  

Drodzy Mieszkańcy! 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie zaprasza Was do współtworzenia kultury w naszej 

gminie! 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie jak 

ma funkcjonować Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie i w jaki sposób może odpowiadać 

na potrzeby mieszkańców.   

Badanie realizujemy w ramach projektu „Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych 

pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych” w programie Dom 

Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022, którego operatorem jest Narodowe Centrum 

Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu. 

TY I KULTURA 

1. Co jest dla Ciebie ważne podczas spędzania czasu wolnego wspólnie z innymi (np. 

podczas uczestnictwa w jakiś wydarzeniach)? Wybierz 3 najważniejsze dla Ciebie 

odpowiedzi. 

 dobra zabawa/rozrywka 

 możliwość spotkania ze znajomymi 

 możliwość dobrego spędzenia czasu z rodziną 

 możliwość spotkania sławnych/znanych osób 

 wspólne zrobienie czegoś, np. na rzecz wsi, gminy, sąsiedztwa, mieszkańców 

 rozwój zainteresowań, umiejętności, hobby 

 dowiedzenie się czegoś, nauka 

 poznanie nowych osób 

 emocje, rozwój wewnętrzny 

 oderwanie się od codzienności, rutyny 

 inne, jakie? 

 

 

 

 

1. Jak na co dzień spędzasz wolny czas? Jakie masz hobby, zainteresowania, 

pasje?  

  

 



  
 

2. Kiedy masz najwięcej czasu wolnego (w jakie dni tygodnia i godziny)? 

 

 

 
 

3. Czy w Twoim otoczeniu są osoby, które mają jakieś zainteresowania, pasje, talenty 

i uważasz, że warto, aby inni ludzie też je poznali/zobaczyli? Jeśli tak, wypisz poniżej 

te osoby i wskaż czym się zajmują. 

  

  

 
 

4. Jakie znasz ciekawe miejsca w naszej gminie, gdzie mogłyby się odbywać działania 

kulturalne? 

 

 

 
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CEKCYNIE (w skrócie GOK), 

 MIEJSCE KULTURY DLA KAŻDEGO 

1. Z czym kojarzy Ci się Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie? 

  

  

   
  

2. Czy uczestniczysz w wydarzeniach/działania organizowanych przez GOK  

w Cekcynie?   

 tak, regularnie 

 zdarza mi się uczestniczyć (odpowiedz też na pyt. 3) 

 nie (odpowiedz też na pyt. 3) 

 

3. Jeżeli nie uczestniczysz w wydarzeniach/działaniach organizowanych w GOK 

w Cekcynie lub uczestniczysz w nich rzadko, to dlaczego? Możesz wybrać kilka 

odpowiedzi i dopisać swoje propozycje. 

 nie ma tam niczego co mnie interesuje (oferta nie odpowiada na moje 

zainteresowania, potrzeby) 

 nie wiem co tam się dzieje   

 mam problem z opieką nad dziećmi w czasie organizowanych wydarzeń 

 nie stać mnie na uczestnictwo w tych wydarzeniach/zajęciach 



 
 

  

 sam/sama realizuję swoje pasje, zainteresowania, hobby   

 nie chodzi tam nikt z moich znajomych  

 czuję, że te wydarzenia nie są dla mnie, a dla innych grup wiekowych  

np. dzieci czy seniorów 

 mam problem z dojazdem na organizowane wydarzenia 

 inne, jakie? 

 

 

 
 

4. Jaka forma działań realizowanych przez GOK w Cekcynie mogłaby Cię 

zachęcić do uczestnictwa? Wskaż formy działań, które mogłyby się tam odbywać 

stawiając znak „X” w kolumnie TAK lub NIE. Możesz też dopisać swoje 

propozycje. 

KATEGORIA ODPOWIEDZI TAK NIE 

cykliczne zajęcia o charakterze warsztatowym (plastyczne, 

muzyczne, graficzne itp.) 
 

  

 

zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania 

organizowane od czasu do czasu 
 

  

spektakle teatralne 
 

  

koncerty 
 

  

zajęcia sportowe i rekreacyjne 
 

  

organizacja otwartej przestrzeni spotkań 
 

  

działania organizowane według pomysłów młodzieży  

i mieszkańców 
 

  

inne propozycje na działania: 

 

 

 
 

5. Jakich konkretnych działań czy wydarzeń kulturalnych, które mógłby 

realizować GOK w Cekcynie Ci brakuje? W jakich działaniach chciałbyś/abyś 

uczestniczyć? Napisz jak najbardziej szczegółowo, np. jeśli taniec czy muzyka to 

jakiego rodzaju. 

 

 

 



  
 

6. Jaki sposób informowania o tym, co dzieje się w GOK w Cekcynie będzie dla 

Ciebie najbardziej wygodny i skuteczny (pozwoli dotrzeć z informacją)? Wybierz 

maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 przez profil Facebook GOK 

 przez plakaty wieszane w świetlicach wiejskich i na tablicach ogłoszeń 

 przez plakaty wieszane w szkołach/przedszkolu 

 przez plakaty wieszane w miejscowych sklepach spożywczych 

 przez ogłoszenia parafialne 

 w inny sposób, napisz w jaki 

 

 

 
 

7. Jeśli masz jakieś konkretne pomysły albo uwagi dotyczące funkcjonowania 

GOK w Cekcynie, podziel się z nimi tutaj. 

  

  

  
  

8. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany/informowana o działaniach 

podejmowanych w związku  z projektem Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne i/lub 

chcesz włączyć się w nasze działania, zostaw swój adres e-mail. Bądźmy  

w kontakcie! 

  

  

  

  Metryczka 

Płeć: 

 kobieta 

 mężczyzna 

 nie chcę podać informacji 

Wiek: Miejsce zamieszkania:   

                                      ………………… 
 poniżej 18 lat 

 19-25 lat 

 25-35 lat 

 36-45 lat 

  

 46-55 lat 

 56-65 lat 

 powyżej 65 lat 

 

 


