Nic o nas bez nas - czyli I susieckie forum lokalne o młodzieży
ANKIETA

Droga Młodzieży ☺
zapraszamy Was do udziału w naszym badaniu ankietowym, którego celem jest opracowanie
diagnozy środowiska lokalnego pod kątem sytuacji ludzi młodych w Gminie Susiec.
Liczymy na Wasze szczere odpowiedzi. Wszelkie „złote myśli” mile widziane.
Podzielcie się z nami swoimi uwagami, a My postaramy się zrobić coś dla Was.
Jeżeli macie pytania jesteśmy do Waszej dyspozycji na FB i pod nr telefonu:
Joanna Kowalczuk: tel. 881-200-774
Agnieszka Hałasa: tel. 601-228-775
metryczka:
 CHŁOPAK
 DZIEWCZYNA
klasa
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1. Podaj nazwy programów z których mógłbyś pozyskać jakieś środki i zrealizować jakiś projekt.
a) nie
b) tak …………………………………………………………………………………...
2. Czy znasz osoby które pomagają w realizowaniu pomysłów, w pisaniu projektów itp.
a) nie
b) tak ………………………………………………………………………………..
3. Jeżeli miałbyś jakiś pomysł i chciałbyś go zrealizować to co twoim zdaniem byłoby
największym problemem?
a) znaleźć program i dofinansowanie
b) znaleźć środki finansowe
c) znaleźć pomocnika,
d) znaleźć sojusznika
e) nic nie stanowi problemu
4. Jeżeli maiłbyś szukać pomocnika - kogoś kto pomoże Ci, doradzi, jaki byłby twój największy
problem?
a) nie znam takich osób
b) znam takie osoby ale nie mam odwagi poprosić o pomoc
c) nic nie stanowi problemu
d) inne ……………………………………………………………………………..
5. Czy znalazłbyś kilka osób ( koledzy/koleżanki ) z którymi mógłbyś zrealizować jakiś pomysł?
a) nie
b) tak, byliby to …………………………………………………………………
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6. Czy znasz osoby dorosłe do których mógłbyś się zwrócić o pomoc w realizacji jakiegoś
pomysłu/projektu wiedząc, że potraktują Cię poważnie i spróbują ci pomóc?
a) nie
b) tak, byliby to ………………………………………………………………………
7. Jak oceniasz rolę instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Susiec w działaniach dla
młodych?
a) GOK ……………………………………………………………………………………
b) Gmina ………………………………………………………………………………….
c) szkoła ………………………………………………………………..…………………
d) Klub sportowy ……………………………………………………………..…………..
e) stowarzyszenia …………………………………………………………..…………….
8. Co twoim zdaniem należy zmienić, żeby młodym żyło się lepiej?
a) w GOK-u …………………………………………………………………...…………….
b) w gminie ………………………………………………………………………….……..
c) w szkole …………………………………………………………………………………
d) w klubie sportowym …………………………………………………………………….
e) w stowarzyszeniu
……………………………………………………………………………..
9. Co jest największym problemem dla młodych ludzi w twojej miejscowości lub gminie?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Co jest największą zaletą (mocną stroną) młodych ludzi?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
11. Co jest największą wadą ( słabą stroną) młodych ludzi?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
12. Z jakiej oferty i z jakich miejsc korzystają młodzi ludzie po zajęciach lekcyjnych?
Które są najbardziej popularne?
a)
nie wiem
b)
…………………………………………………………………………………………..
13. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe?
a)
tak
b)
nie
14. Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK: Od czego zależał wybór katalogu zajęć?
a)
samodzielna decyzja
b)
rozwijanie swoich pasji/ zainteresowań/ talentów
c)
chodzę na to co jest dostępne / na co mnie stać
b)
zajęcia wynikają z nadrabiana zaległości edukacyjnych
c)
rodzice wybrali katalog zajęć
d)
inne
…………………………………………………………………………………………………………………
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