Nic o nas bez nas - czyli I susieckie forum lokalne o młodzieży
Drodzy Państwo
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jest ona jednym z
narzędzi niezbędnych do opracowaniu diagnozy środowiska lokalnego w odniesieniu do
młodzieży zamieszkującej naszą gminę. Zebrany materiał stanowi cenne źródło informacji
podczas zaplanowanego na 19 wrzesień 2018 r. Lokalne Fora o młodzieży pt. „Nic o nas bez nas,
czyli I susieckie forum o młodzieży”
płeć:
 kobieta
 mężczyzna
status:
 nauczyciel/nauczycielka
 psycholog szkolny
 pedagog szkolny
 członek organizacji społecznej
proszę podać nazwę organizacji
…………………………………………………………………………………………...
 pracownik UG Susiec
 pracownik GOPS Susiec
 pracownik GOK Susiec

1. Proszę wymienić jakie instytucje, organizacje, grupy aktywnych obywateli
i pojedyncze osoby w środowisku lokalnym zajmują się działaniami na rzecz młodych
ludzi?
a) nie znam takich osób lub organizacji.
b) znam takie osoby lub organizacje:
osoby: (proszę podać tylko funkcję tej osoby lub miejsce pracy, stanowisko np. trener xxx,
opiekun xxx bez imienia i nazwiska)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
organizacje: ( proszę podać nazwę organizacji)
………………………………………………………………………………………………….
2. W jaki sposób wymienione w p. 1. podmioty wpływają na warunki życia
i rozwój młodych ludzi? Jakie są mocne i słabe strony ich działań?
osoby:
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
organizacje:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3. Jakie są największe bariery, jeśli chodzi o działania na rzecz młodych ludzi w naszym
środowisku lokalnym?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………..
4. Z jakiej oferty i z jakich miejsc korzystają młodzi ludzie po zajęciach lekcyjnych? Które
są najbardziej popularne?
a) nie wiem
b) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
5. Co należy do mocnych a co do słabych stron młodych ludzi w diagnozowanym
środowisku?
a) nie wiem
b)
mocne strony:
……………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
słabe strony:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………
6. Co Państwa zdaniem dla młodych ludzi jest ważne?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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