
Ispitivanje stavova žitelja Općine Sveta Nedelja o kulturno-umjetničkoj
ponudi, potrebama zajednice i kreiranju sadržaja na području Općine

Napomena: Prikupljanje podataka odvija se u sklopu projekta CA ČITAŠ kojeg financijski
podupire Ministarstvo kulture i medija RH, a provodi ga Udruga žena Sv. Nedelja Mendula
te Udruga Mediteranski kiparski simpozij. Prikupljeni osobni podaci (dob, spol, mjesto
prebivališta/boravišta) koriste se isključivo za obradu podataka prikupljenim temeljem ovog
upitnika i neće se koristiti u druge svrhe. Obradu podataka vrši Udruga žena Sv. Nedelja
Mendula.

Suglasan sam da se moji podaci koriste za potrebe upitnika (zaokružiti)

DA                   NE

1. UPIŠITE VAŠU DOB

2. SPOL (zaokružiti)

MUŠKO          ŽENSKO

3. NASELJE VAŠEG BORAVKA/PREBIVALIŠTE (samo za žitelje Općine)

4. Jeste li čuli za projekt Udruge žena Sv. Nedelja Mendula pod nazivom CA ČITAŠ?

DA                   NE

5. Jeste li sudjelovali na nekoj od aktivnosti u sklopu projekta (pjesničke večeri,
glazbeno-scenski događaji ili pratili aktivnosti preko live streama dr.)

DA                   NE

- ako ste sudjelovali na aktivnosti molimo da procijenite vaše zadovoljstvo s organiziranim
aktivnostima od 1 (nisam zadovoljan) do 5 (jako sam zadovoljan). ZAOKRUŽITI 1 odgovor.

1        2       3       4        5

6. Kratko obrazložite koji sadržaji nedostaju na području Općine, a voljeli bi sudjelovati na
istima ili biti u ulozi publike? (primjer – filmovi, predstave, pjesničke večeri, i dr)



7. Kratko obrazložite koje su moguće lokacije održavanja kulturno -umjetničkog sadržaja i
zašto?
(primjer – centar naselja Nedešćine, društveni domovi, Park skulptura Dubrova..)

8. Molimo vas da navedete koje su ključne prepreke zbog kojih niste u mogućnosti
sudjelovati na kulturno-umjetničkim programima ako se oni odvijaju (primjer – javni
prijevoz, cijena ulaznice, sadržaj nije zanimljiv...)

9. Koji način informiranja preferirate kako bi saznali što se događa u vašoj Općini?
Napišite.
(primjer – plakati na oglasnoj ploči, mediji, osobni kontakt, leci, društvene mreže...)

Zahvaljujemo što ste odvojili vaše vrijeme. Vaši odgovori pomoći će nam u kreiranju novih
kulturno -umjetničkih sadržaja na području Općine Sveta Nedelja.

Udruga žena Sv . Nedelja Mendula
Irene Mikuljan, predsjednica


