ŠILAVOTO SENIŪNIJA
Apklausoje dalyvavo – 59 respondentai.
1. Apklausos dinamika:

2. Kaip vertinate kultūros centro (laisvalaikio salės) teikiamas kultūrines paslaugas Jūsų
gyvenamojoje vietovėje?

3.

Kokiu būdu dalyvaujate kultūrinėje veikloje?

32

Kaip žiūrovas
14

Retai/beveik nedalyvaujus
6

Kaip mėgėjų meno kolektyvo narys
Kita:

1

Niekada nedalyvauju
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Kita:
 Nėra kur dalyvauti, nėra meno kolektyvų ir t.t.
 Jokių kolektyvų nėra ir nebuvo. Kolektyvas „Akacija“ kelia juoką ir pasibaisėjimą;
 Bendri renginiai

35

4.

Dėl kokių priežasčių lankotės kultūros centro (laisvalaikio salės) renginiuose?
1

Kita: Renginių vyksta mažai ir nėra kur dalyvauti
Galiu renginių metu sutvarkyti darbo/verslo …

2

Galiu pamatyti aukštos meninės kokybės renginį

7

Galiu pasirodyti bendruomenėje/išeiti į viešumą

7
16

Galiu tobulėti kaip asmenybė, ugdyti meninį skonį

24

Galiu susitikti ir pabendrauti su pažįstamais/ kitais …

31

Galiu įdomiai ir turiningai praleisti laiką
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Kita: Renginių vyksta mažai ir nėra kur dalyvauti
5. Įvertinkite teiginius apie kultūros centro (laisvalaikio salės) vykdomą kultūrinę veiklą
Kultūros centras siekia į kultūrines veiklas įtraukti kuo daugiau narių

Kultūros centre aktyviai puoselėjama etninė kultūra

Kultūros centre pakanka įvairaus žanro (koncertų, spektaklių, kino filmų, parodų ir kt.) renginių,
atitinkančių Jūsų lūkesčius

Kultūros centro internetinė svetainė informatyvi, patraukli

Kultūros centre didelė būrelių ir kolektyvų įvairovė

Kultūros centras profesionaliai organizuoja renginius

Kultūros centras aktyviai ir įvairiais kanalais viešina savo renginius

Kultūros centro organizuojamų renginių ir veiklų laikas patogus

6. Kaip dažnai lankotės kultūros centre (laisvalaikio salėje) savo gyvenamojoje vietovėje?

7. Ar lankotės kitose, kultūros paslaugas teikiančiose, įstaigose? Pažymėkite tik vieną atsakymą

8. Kokių renginių pasigendate?

Kita: Manau, kad visko užtenka; Renginių užtenka
9. Kas Jus paskatintų dažniau apsilankyti Šilavoto laisvalaikio salėje?

Kita: Kad daugiau būtų įtraukiama žmonių į saviveiklos kolektyvus; Lankausi pakankamai dažnai,
Lankausi dažnai (5)

10. Kas Jus atitraukia nuo kultūros renginių lankymo?
29

Laiko stoka
14

Lūkesčių neatitinkantys renginiai ir kitos paslaugos

13

Pinigų stygius
11

Mažas renginių pasirinkimas

11

Nepakankama įvairovė (renginiai kartojasi,…
5

Nepalankus/nepatogus renginių laikas
3

Esu abejinga (as) menui ir kultūrai
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11. Jūsų požiūris į kultūros darbuotojus
Sugeba sudominti, pritraukti gyventojus, taiko patrauklias darbo formas:

Domisi, kaip žmonės vertina jų veiklą ir derinasi prie gyventojų poreikių:

Nuoširdžiai atlieka savo pareigas
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Yra populiarūs tarp vietos žmonių, turi autoritetą

Yra aukštos kvalifikacijos:

Yra kūrybiški:

12. Ar norite pasikeitimų Kultūros politikos srityje?

13. Kokią laisvalaikio praleidimo formą dažniausiai pasirenkate?

14.




Atviras klausimas

Pirmiausia tikriausiai turėtų pasikeisti darbuotoja
Norėčiau daugiau veiklos, kad skirtų kino vakarams ir jaunimui.
Išvis nėra normalios saviveiklos ir kas jai vadovautų. Norėtųsi, kad būtų kaip kažkada kaimo kapela

ir t. t.
Manau reikia labiau įtraukti jaunimą.
iki pilnos laimės dar trūksta kino filmų ir diskotekų kam virš 30 :)
 Laisvalaikio salė suremontuota, tvarkinga, todėl yra patraukli renginių dalyviams. Deja, renginiai
orientuoti tik į pagyvenusius žmones, labai žemos meninės vertės. Labai trūksta veiklos jaunimui, nėra jiems
skirtų renginių ar edukacinių užsiėmimų. Trūksta renginių, kurie vienytų bendruomenę, siektų suburti
bendravimui. Į vykstančius renginius yra įtraukiami tie patys asmenys, nesikeičia renginių profilis, dalyviai.
Tokia nusistovėjusi renginių tradicija, yra nepatraukli gyventojams, jie verčiau renkasi Prienuose ar Birštone
vykstančiu renginius. Informacijos sklaida yra neefektyvi, skelbimu maketavimas nesiekia net kompiuterinių
pradmenų lygio. Galbūt Šilavoto laisvalaikio salės kolektyvas galėtų ieškoti bendrų sąlyčio taškų su Šilavoto
Davatkyno muziejumi.
 Susitikimų su žymesniais žmonėmis, pvz. rašytojais, poetais
 Reikalingas ne tik laisvalaikio organizatorius, bet ir meno vadovas
 Manau visko užtenka
 Daugiau dėmesio gyventojams
 Reikia sukurti normalių meno kolektyvų, kad vadovautų profesionalas kultūros darbuotojas
gebantis normaliai groti ir dainuoti.
 Trūksta geresnio finansavimo. Laisvalaikio salės patalpa ir scena įrengta viename lygyje (toliau
sėdintiems labai nesimato)
 Man visko pakanka
 Viskas tenkina.
 Sporto
 Renginių įvairovės
 Reikia pakeisti veiklą ir kultūrinių renginių organizatorę.
 Laisvalaikio salėje organizuojama daug renginių ,,dėl pliuso" – nepritraukiama daugiau vietos
žmonių, į renginius pasikviečiama mokinių, ateina keletas lankytojų – ir jau visas renginys. Geriau jų
mažiau, bet vienijantys kuo daugiau žmonių, įtraukiantys bendruomenę, pakviečiami įdomesni kolektyvai,
įdomesni žmonės. Galėtų būti statomi spektakliai, rengiami pasilinksminimai jaunimui. Trūksta nuoširdaus
pakvietimo ir padrąsinimo. Be to, nelabai patogios dabartinės laisvalaikio salės patalpos – būtinai reikia
scenos, nes kokie ten pasirodymai be jos...
 Trūksta jauno perspektyvaus žmogaus, kuris matytų ko nori ir jaunimas. Manau, kad kas kažkiek
metų reikėtų keisti kaimų kultūros centrams vadovaujančius asmenis, nes, deja, Šilavoto kaimo vadovė stovi
vietoje.
 Pasikeitimo iš pagrindų.
 Nieko netrūksta



15. Jūsų lytis
16. Jūsų amžius

