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Kedves Gyulai Lakosok!
Gyula Város Önkormányzata a TOP 5.3.1-16-BS1-2017-00010 azonosítószámú
„Közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása Gyulán” című projekt keretében a
városban élő lakosság közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének feltárását
tűzte ki célul. A projekt keretében több, mint 21.000 főt kívánunk megszólítani oly
módon, hogy a megszervezett közösségi felmérések, beszélgetések, interjúk,
rendezvények révén az itt élők felismerjék a közösség, mint összekovácsoló erő
fontosságát, és azt, hogy a közösségi életben való részvétel az önmagunkért való
felelősségvállalást is jelenti.
A projekt első szakaszában szeretnénk megtudni, hogy a helyi lakosok hogyan látják a
város közösségi életét, milyen programok, akciók szervezésébe kapcsolódnának be
szívesen, milyen további rendezvények gazdagíthatnák a helyiek életét. A most folyó
feltáró munkát követően a közösségi kérdőíveket és interjúkat feldolgozzuk, majd a
feltárás eredményeiről közösségi beszélgetéseket szervezünk az érdeklődőknek, ezt
követően elkészül a gyulai közösségi életet serkentő cselekvési terv.
Bízunk abban, hogy a kérdőívek kitöltésével minél többen hozzájárulnak a helyi igények
és szükségletek feltárásához, és ezzel segítik a közösségi élet gazdagítását, ahol magunk
és gyermekeink is hosszú távon kívánunk közösen együtt élni.

Együttműködésüket köszönjük!

Gyula Város Önkormányzata

2

2. célterület

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV
GYULA

I.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI

1) Az Ön neme:
a. férfi

b. nő

2) Az Ön életkora:
a. 18-25 év
b. 26-35 év
c. 36-45 év
d. 46-55 év

e. 56-65 év
f. 65 év fölött

3) Az Ön iskolai végzettsége:
a. kevesebb, mint 8 általános
b. 8 általános
c. szakmunkás
d. érettségi

4) Jelenlegi foglalkozása:
a. tanuló
b. nagyvállalkozó
c. mikro - kis – vagy
középvállalkozó
d. egyéni vállalkozó
e. vezető állású
munkavállaló
f. beosztott munkavállaló

5) Hol van a munkahelye?
a. helyben dolgozom/tanulok
b. más településen dolgozom/tanulok
c. jelenleg nem dolgozom
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e. középfokú szakképzettség
f. főiskola
g. egyetem

g.
h.
i.
j.
k.

alkalmi munkavállaló
közfoglalkoztatott
álláskereső
nyugdíjas
egyéb ellátásban
részesülő:
……………………………
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6) Mióta él Gyulán?
a. tősgyökeres gyulai vagyok
b. kevesebb, mint 10 évig más településen éltem, de visszaköltöztem
Gyulára
c. több, mint 10 évig más településen éltem, de visszaköltöztem Gyulára
d. más településen születtem, de Gyulát választottam otthonomnak,
…………….. éve élek itt
e. ideiglenesen élek Gyulán, máshol van az otthonom

7) Melyik városrészben él?
……………………………………………………………………………………………………………………
8) Az Ön városrészében vannak-e a közösségi rendezvények?
a. igen
b. nem
Ha igen, írjon példát arra, hogy milyen jellegűek?
………………………………………………………………………………………………………………
II.

A TELEPÜLÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETE

1) Mennyire szeret Gyulán élni?
a. igen, nagyon szeretek itt élni
b. igen, szeretek itt élni
c. gondolkodom azon, hogy máshol éljek
2) Amennyiben szeret itt élni, akkor kérjük fejezze be a következő mondatot a
megadott lehetőségek közötti választással! Több lehetőséget is választhat!
Azért szeretek Gyulán élni, mert:
a. ide születtem
f. színes a város kulturális
b. ide kötnek a családi és a
élete
baráti kapcsolatok
g. élénk a turizmusa
c. az otthonomnak tekintem
h. pezsgő a civil élet
a várost
i. Gyula polgári város
d. a város virágos, szépek a
j. a város családbarát
parkok
k. a város idősbarát
e. a város történelmi jellege
l. a város befogadó
meghatározó
m. aktív a sportélet
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3) Ha más településen képzelné el a jövőjét, milyen okból költözne el innen?
a. karrierépítés
b. tanulási lehetőségek
c. szélesebb körű szolgáltatások
d. szórakozási, rekreációs lehetőségek
e. családi kapcsolatok
f. jobb megélhetés
g. egyéb: …………………………………………………………….
4) Mit gondol mennyire figyelnek egymásra az itt élő emberek?
a. maximálisan
b. bizonyos mértékig
c. kevésbé
d. egyáltalán nem

5) Ön az elmúlt 12 hónapban hogyan kapcsolódott be Gyula közösségi életébe?
a. civil szervezet(ek) aktív
e. rendben tartom a
tagja vagyok
környezetem
b. szakkörbe, klubba,
f. egyéb módon, mégpedig:
sportegyesületbe járok
……………………………………………
c. önkénteskedem
……………………………………………
d. részt veszek közösségi
……………………………………………
programokon
III.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

1) Milyen jellegű városi programokon szokott részt venni?
a. koncertek
e. hagyományőrző
b. színházi előadások
események
c. előadó estek
f. közösségi sportesemények
d. több napos, szabadtéri
g. ismeretterjesztő előadások
rendezvények
h. egyéb:
2) A városban szervezett rendezvények közül melyiket szereti a legjobban?
……………………………………………………………………………………………………………
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3) Ön szerint milyen típusú programok színesíthetnék még a város közösségi életét?
a. sportprogramok
b. gasztronómia
c. zene, kultúra
d. szórakoztatás
e. ismeretterjesztő előadások
f. hagyományőrzés
g. kiállítások
h. városszépítés
i. egészségfejlesztő programok
j. közösségi találkozók, rendezvények
k. egyéb: ………………………………………………….
4) Ön hogyan tájékozódik a településen megvalósuló programokról?
a. honlap
b. közösségi felület
c. hirdetőtábláról, plakátokról
d. szórólapokból,
e. Gyulakult műsorfüzet
f. hirdetések által (újság, televízió, rádió)
g. ismerőseim által
h. egyéb:
…………………………………………………………………………………………………………
IV.

HAGYOMÁNYŐRZÉS

1) Fontosnak tartja Ön a helyi hagyományok, korabeli mesterségek, értékek feltárását
és életben tartását Gyulán?
a. igen
b. nem
c. közömbös
2) Ismer olyan személyt a környezetében, aki a régi idők mesterségeit életben tartja
(akár hivatásként, akár hobbi szinten)?
Pl.: kovács, fafaragó, csontfaragó, fazekas, sző, fon, hagyományos népviseletet
varr, cipőt készít, bőrműves, tésztát készít stb.
a. igen
b. nem
Ha igen, kérjük írja le a nevét és azt, hogy milyen mesterséget űz?
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Köszönjük, hogy időt szánt a kérdőívünk kitöltésére!
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