Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udział w anonimowym badaniu zainteresowania oraz
zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne(*) oferowane przez Gminę Nadarzyn.
Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój Instytucji. Przeprowadzona
analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na
wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Nadarzyn.
W zakresie działań infrastrukturalnych badanie ankietowe ma dać odpowiedź, czy projektowane w
gminie plany inwestycyjne na części infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie
odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej.

(*) należy rozumieć wyłącznie jako działalność edukacyjną pozaszkolną
1. Proszę zaznaczyć płeć
○ Kobieta
○ Mężczyzna
2. Proszę wybrać przedział wiekowy
○ mniej niż 18 lat
○ 18-25 lat
○ 26-35 lat
○ 36-50 lat
○ 51-65 lat
○ powyżej 65 lat
3. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie
○ podstawowe
○ gimnazjalne,
○ zawodowe
○ średnie
○ wyższe
4. Jaki jest Pani/ Pana związek z Gminą Nadarzyn?
○ mieszkaniec/właściciel nieruchomości na terenie gminy
○ miejsce korzystania z oferty kulturalnej
○ miejsce nauki
○ miejsce pracy
○ inne
5. Jak ocenia Pan/Pani obecną ofertę kulturalną i edukacyjną(*) Gminy Nadarzyn?
○ bardzo dobrze
○ dobrze
○ umiarkowanie dobrze
○ źle
○ bardzo źle

6. Czy inwestycja w infrastrukturę oraz ofertę kulturalną Gminy znalazłaby się
w czołówce inwestycji, jeżeli miałby/miałaby Pan/Pani możliwość decydowania
o rozdziale inwestycyjnych środków finansowych?
○ tak
○ nie
○ nie wiem
7. Czy poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Nadarzyn zachęciłoby Pana/Panią do
skorzystania z tej oferty?
○ tak
○ nie
○ nie wiem
8. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystał/a Pan/Pani z oferty kulturalnej
i edukacyjnej (*) Gminy Nadarzyn? (jeśli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź nigdy, proszę
nie odpowiadać na następne pytanie)
○ bardzo często
○ tak więcej niż raz
○ tak, raz.
○ nigdy
9. Która/e z imprez kulturalnych i edukacyjnych(*) zorganizowanych przez Gminę
Nadarzyn podobała/y się Panu/Pani najbardziej?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
10. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan infrastruktury kulturalnej oraz dostępność i jakość
oferty kulturalno-edukacyjnej(*) w Gminie Nadarzyn?
○ bardzo dobrze
○ dobrze
○ umiarkowanie dobrze
○ źle
○ bardzo źle
11. Proszę Pani/Pana zdaniem wskazać główne bariery rozwojowe Gminy Nadarzyn pod
względem kulturalno- edukacyjnym(*).
○ brak przestrzeni pozwalającej na realizację spotkań, konferencji, prelekcji itp.
○ niedostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych;
○ niewystarczająca oferta kulturalno-edukacyjna gminy;
○ Inne:…………………………………………………………………………………… …..
…………………………………………………………………………………………………

12. Proszę zaznaczyć potencjalne kierunki rozwojowe związane z kulturą, które
Pana/Pani zdaniem powinna obrać Gmina Nadarzyn.
○ budowanie potencjału w oparciu o dziedzictwo narodowe;
○ brak zmian, kontynuowanie obecnie prowadzonych wydarzeń;
○ zwiększenie grupy odbiorców, poprzez zróżnicowanie oferty względem różnych grup
wiekowych;
○ budowa nowego miejsca, w którym prowadzona będzie oferta kulturalna
○ Inne:…………………………………………………………………………………… …..
…………………………………………………………………………………………………
13. Czy według Pani/Pana instytucje kultury w Gminie Nadarzyn są dobrze
przygotowane na przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami?
○ zdecydowanie tak,
○ raczej tak
○ raczej nie
○ zdecydowanie nie
○ trudno powiedzieć
14. Gdzie szuka Pani/Pan informacji o wydarzeniach/inicjatywach kulturalnych? Można
wybrać maksymalnie 3 najbardziej pasujące odpowiedzi.
○ znajomi / rodzina
○ strona internetowa Urzędu Gminy
○ strona internetowa GOK
○ media społecznościowe
○ plakaty
○ ulotki
○ telewizja i/lub radio
○ prasa
○ szkoła
○ praca
○ inne, jakie? …………………………………………………………………………………

15. Czy wie Pani/Pan jakie spotkania kulturalno-edukacyjne(*) organizowane są
w gminie i pozwalają na zagospodarowanie swojego czasu wolnego?
○ tak
○ nie
16. Jeśli odpowiedział/a Pani/Pan twierdząco na powyższe pytanie, czy działania te są
wystarczające?
○ tak
○ nie
17. Proszę wybrać to skojarzenie, które przychodzi Panu/Pani do głowy jako pierwsze,
gdy myśli Pan/Pani o Gminie Nadarzyn?
○ atrakcyjna gmina pod względem możliwości spędzania czasu wolnego
○ gmina bogata w ofertę kulturalną
○ gmina o niewystarczającej/przestarzałej infrastrukturze kulturalno-edukacyjnej
○ gmina nowoczesna
○ gmina o wysokim potencjale turystycznym

18. Proszę podać wydarzenia, które skłoniłyby Pana/Panią do skorzystania z oferty
kulturalnej Gminy.
○ spektakle,
○ warsztaty/kółka zainteresowań (np. plastyczne, muzyczne, recytatorskie, kulinarne itp.),
○ animacje,
○ działania edukacyjne (np. kursy, uniwersytet 3-ego wieku)
○ festiwale,
○ konkursy,
○ konferencje,
○ widowiska / koncerty / pokazy,
○ wystawy,
○ inne wydarzenia np. potańcówki, ścieżki dydaktyczne

