ANKETA
Ši anketa skirta daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikio
preliminariam įvertinimui ir motyvacijos inicijuoti projektą platesniu mastu pagrindimui.
Prieš pildant šią anketą, maloniai prašome susipažinti su mūsų parengtu Universalių
daugiafunkcinių centrų miestų „mažosioms bendruomenėms“ trumpu aprašu (priedas Nr.1).
Prašome pažymėti X tuos laukelius, kurie atitinka Jūsų nuomonę, taip pat įrašykite ją tam
skirtose vietose arba įvertinkite balais nuo 10 (geriausiai) iki 1 (blogiausiai).
Nuoširdžiai tikimės Jūsų dėmesio, supratimo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.
Daugiabučių namų bendrija, gyventojų bendruomenė, seniūnija, kita ... (įvardinkite žemiau).
Miestas, rajonas, pavadinimas:
1. Ar yra poreikis aprašyto tipo centrui jūsų aplinkoje? Taip

Ne

Abejoju

2. Kokios veiklos Jūsų naujame centre galėtų būti populiarios (įvertinkite balais nuo 10 iki
1):
1. Ikimokyklinio amžiaus
7. Vyriškų hobi (auto,
13. Dainų mėgėjų klubas ir/
vaikų priežiūra
žvejyba etc) klubas
arba šokių mokykla
2. Namų šeimininkių,
8. Kavos ir arbatos mėgėjų
14. Vienišų, pagyvenusių ir
rankdarbių mėgėjų ratelis
klubas
neįgaliųjų priežiūros grupė
3. Įvairūs būreliai
9. Mankštos, sporto ir
15. Senjorų (III amžiaus)
moksleiviams
sveikos gyvensenos klubas
universitetas
4. Vaikų dienos ir „namų
10. Gėlių ir dekoratyvinių
16. Vietinės bendruomenės
darbų“ grupės
augalų mėgėjų klubas
reikalų komitetas
5. Stalo žaidimų klubas
11. Mini biblioteka
17. Interneto salonas
6. Laikraščių ir žurnalų
12. Jaunųjų mamų klubas
18. Sava (bendruomenės
skaitykla
vaikų) mokyklėlė
Jūsų siūlymai galimoms daugiafunkcinio centro veikloms:
3. Įrašykite, kiek apytikriai iš šių jūsų aplinkos narių gali būti reikalingos įvardintos
paslaugos?
Ikimokyklinio amžiaus vaikai
IX-XII klasių moksleiviai
35-45-rių gyventojai
I-IV klasių moksleiviai
Jaunimas iki 25-rių metų
45 – ikipensinio amžiaus
V-VIII klasių moksleiviai
Gyventojai iki 35-rių metų
Pensininkai
4. Pažymėkite (X), kieno lėšomis turėtų būti finansuojamas daugiafunkcinis centras ?
ŠALTINIS Valstybės
Savivaldybės ES
Centro
Visos vietinės
VEIKLOS
fondų
operatoriaus bendruomenės
Projekto rengimas
Pastatas, patalpos,
komunikacijos
Įranga, priemonės
Bendri išlaikymo
kaštai, atlyginimai
Konkrečių veiklų
organizavimas
Jūsų komentaras:
5. Pažymėkite balais nuo 10 iki 1, kas galėtų geriausiai:

Pačių
dalyvių

A) įdiegti; B) administruoti bei C) vykdyti daugiafunkcinio centro veiklą?
C
Švietimo ir mokslo ministerija arba jai pavaldi įstaiga
Kita valstybinė institucija (įrašykite).........
Savivaldybė (arba seniūnija)
Savivaldybei pavaldi įstaiga (įrašykite).........
Pati vietos bendruomenė
Viešoji įstaiga, įkurta tiksliniam daugiafunkcinių centrų tinklo vystymui pagal
sutartis su vietos bendruomenėmis
Verslo kompanijos pagal vietos bendruomenės poreikį ir sutartis
Visuomeninė organizacija ar jų grupė (įrašykite).........
Kita (įrašykite).........
Jūsų komentaras:

A

B

6. Kokios įstaigos ir/arba organizacijos Jūsų artimoje aplinkoje jau įgyvendina apraše
įvardintas universalaus centro funkcijas, kiek tai atitinka būtent Jūsų vietos bendruomenės
poreikius ?
Pavadinimas (įrašykite)
Vykdoma veikla
Įvertinkite
nuo 10 iki 1
Klubas...
Mokykla...
Bendruomenės centras
Kita...
Jūsų komentaras:
7. Pažymėkite tikėtiną variantą (X), kaip visumoje reaguotų Jūsų įvardinta organizacija
(A – vadovybė, B – dauguma gyventojų), inicijuojant ir kuriant daugiafunkcinį centrą
konkrečiai JŪSŲ aplinkoje?
A
B
Pritars ir simboliškai palaikys, bet bus pasyvūs
Pritars ir bus aktyvūs socialiniai partneriai bei dalyviai
Dauguma bus abejingi
Nereaguos niekaip
Dauguma bus prieš
Kita.....
Jūsų komentaras:
8. Jeigu į 1-mąjį anketos klausimą atsakėte „taip“, įrašykite kontaktinius duomenis:
Vardas, pavardė
Telefonas, faksas
El.paštas
Adresas

