NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJA
Apklausoje dalyvavo – 21 respondentai.
1. Apklausos dinamika:

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

3.

Kokiu būdu dalyvaujate kultūrinėje veikloje?

4.

Dėl kokių priežasčių lankotės kultūros centro (laisvalaikio salės) renginiuose?
2

Kita:

2

Galiu renginių metu sutvarkyti darbo/verslo …

8

Galiu tobulėti kaip asmenybė, ugdyti meninį skonį

7

Galiu pamatyti aukštos meninės kokybės renginį

10

Galiu pasirodyti bendruomenėje/išeiti į viešumą

11

Galiu susitikti ir pabendrauti su pažįstamais/ kitais …

11

Galiu įdomiai ir turiningai praleisti laiką
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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?

9. Kas Jus paskatintų dažniau apsilankyti Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje?

10. Kas Jus atitraukia nuo kultūros renginių lankymo?
14

Laiko stoka

8

Nepakankama įvairovė (renginiai kartojasi,…

7

Mažas renginių pasirinkimas

4

Nepalankus/nepatogus renginių laikas
Pinigų stygius

3

Lūkesčių neatitinkantys renginiai ir kitos paslaugos

3
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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

Yra populiarūs tarp vietos žmonių, turi autoritetą

Yra aukštos kvalifikacijos:

12
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Yra kūrybiški:

12. Ar norite pasikeitimų Kultūros politikos srityje?

13. Kokią laisvalaikio praleidimo formą dažniausiai pasirenkate?

14. Atviras klausimas: Ką manote apie kultūros centro (laisvalaikio salės) veiklą? Ko, Jūsų
nuomone, trūksta, kad kultūros įstaiga patenkintų Jūsų lūkesčius (Kokios veiklos, renginių ar
kt.)?







Įvairesni meno saviveiklos būreliai, kaip folklorinis ar kitas žanras
Norėtųsi muzikinių būrelių
Kad turėtume daugiau laisvesnio laiko lankytis kultūros namuose
trūksta kaime jaunimo
norim diskotekų
Muzikos specialisto







Laisvalaikio salės veikla suderinta su gyventojų lūkesčiais. Labai nuoširdi ir kūrybinga yra
laisvalaikio salės vadovė, kuri visuomet išklauso kitų nuomones, pasitaria su kitomis
įstaigomis apie kaimo, seniūnijos renginių organizavimą.
visai nieko
Kino filmų, spektaklių
Renginių jaunimui, sportinės veiklos, įrangos tam.

15. Jūsų lytis

16. Dalyvavusiųjų apklausoje amžius

