
 
FORMULARZ KONSULTACYJNY 
„Wymarzony dom kultury - łączymy siły” 
 
 
1.Czy korzystasz z oferty domów kultury zlokalizowanych na terenie Łodzi? 
 
☐tak - jeśli „tak” odpowiedź na pytania od nr 2 do 11 i 14 
☐nie - jeśli „nie” odpowiedź na pytania od nr 12 do 14 
 
 
2.Jak często korzystasz z oferty domów kultury? 
 
☐kilka razy w roku 
☐raz w miesiącu 
☐raz w tygodniu 
☐kilka razy w tygodniu 
  
  
3.W jakich formach zajęć najczęściej uczestniczyć?  
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
 
☐warsztaty dla młodzieży 
☐warsztaty dla dzieci 
☐warsztaty dla dorosłych 
☐warsztaty dla seniorów 
☐spotkania z twórcami/artystami/podróżnikami 
☐wystawy 
☐koncerty 
☐przedstawienia 
☐konkursy 
☐wycieczki 
☐wykłady dla dzieci i młodzieży 
☐wykłady dla dorosłych i seniorów 
☐zespoły artystyczne 
☐projekcje filmowe 
☐animacje dla dzieci 
☐punkty konsultacyjne 
☐zajęcia edukacyjne. Jakie …………………………………………………………….. 
☐inne (jakie) …………………………………………………………..……………….. 
 
4.Czy korzystasz głównie z płatnych form zajęć  
(proszę wybrać najczęściej wybieraną formę zajęć)? 
 
☐tak, głównie z zajęć cyklicznych 



☐tak, głównie z wydarzeń jednorazowych 
☐korzystam głównie z form bezpłatnych 

  
  
5.Jakiej formy zajęć/aktywności, która odpowiadałaby na Twoje potrzeby, 
brakuje w ofercie domów kultury (proszę wpisać nazwę lub/i krótki opis)? 
 
 
  
6. Co w ofercie domu kultury uważasz za najważniejsze 
 (proszę wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi)? 
 
☐Bliskość domu kultury lub jego filii do mojego miejsca zamieszkania 
☐Zróżnicowanie oferty 
☐Dostępność oferty pod kątem finansowym 
☐Dostosowanie oferty do potrzeb mojej rodziny (dzieci/wnuki) 
☐Miejsce spotkań 
☐inne, jakie............................... 
  
 
7.W jaki sposób dowiadujesz się o ofercie domów kultury w Łodzi?  
( można zaznaczyć więcej niż jeden ) 
 
☐od rodziny lub znajomych 
☐z mediów (radio, telewizja, prasa) 
☐z mediów społecznościowych domów kultury 
☐ze strony internetowej domów kultury 
☐z ogłoszeń wiszących w domach kultury 
☐z mediów społecznościowych profilu „Łódź pełna kultury” 
☐ze strony internetowej www.uml.lodz.pl 
☐nie docierają do mnie informacje 
☐inne źródła 
☐nie pamiętam 
 
  
8.Za co cenisz dom kultury z oferty, którego najczęściej korzystasz?  
( prosimy o odpowiedź w punktach, np. Cenię za; 1……, 2…… itd. ) 
 
 
  
9.Co wymaga zmiany w pracy i ofercie domu kultury z oferty którego 
najczęściej korzystasz?  
( prosimy o odpowiedź w punktach, Zmiany wymaga: 1…..,2….. itd. ) 
 
 
 



 
10.Jak często bierzesz udział w wydarzeniach typowo osiedlowych? 
 
☐często ( np. jeśli jest to raz w miesiącu ) 
☐od czasu do czasu ( raz na kwartał ) 
☐bardzo rzadko ( raz w roku ) 
☐nie korzystam 
 
 

11. Jak można uatrakcyjnić aktualną ofertę domów kultury?  
(prosimy o odpowiedź w punktach ) 
 
 
 
 
12. Dlaczego nie korzystasz z oferty domów kultury w Łodzi? 
 
 
 
13.Co skłoniłoby Cię do korzystania z oferty domów kultury? 
 
 
 
14. Inne uwagi i opinie 
 
 
 
     
 
 
 
Dziękujemy za udział w konsultacjach. Twój głos się liczy!   
 


