
ANKIETY ZAMIAST PANELU

W  związku  z  brakiem  możliwości  zorganizowania  panelu  dyskusyjnego  na  zakończenie  projektu
„W  świetle  jupiterów  –  wielki  sport  w  małej  bibliotece”,  wymieniliśmy  opinie  za  pomocą
przygotowanych ankiet. W debacie miały wziąć udział środowiska partnerujące w naszym projekcie.
Te same poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi  na pytania, które padłyby podczas panelu i  byłyby
przyczynkiem  do  szerszej  dyskusji.  Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  wynikami  ankiet.  Zachęcamy
również do podzielenia się własnymi opiniami za pomocą naszych mediów społecznościowych.

WYNIKI ANKIET:

WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I PRACUJĄCYCH NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z udzielanych odpowiedzi bije duża zgodność.

Prawie  wszyscy  rozwiązujący  uznali,  że  Instytucje  Kultury  i  organizacje  sportu  dziecięco-
młodzieżowego  lub  promujące  sport  osób  z  niepełnosprawnościami  MUSZĄ  ZE  SOBĄ
WSPÓŁPRACOWAĆ.

Jedna osoba uznała, że Współpraca Instytucji Kultury i organizacji sportu dziecięco-młodzieżowego
lub promujących sport osób z niepełnosprawnościami JEST WSKAZANA, ALE NIEKONIECZNA

Zapytaliśmy o obszary współpracy ośrodków kulturalnych i sportowych. Spośród podanych wskazano:

Organizacja spotkań ze znanymi sportowcami – zaznaczyło 100% rozwiązujących.

Korzystne lub bezpłatne użyczanie obiektów – zaznaczyło 100% rozwiązujących.

Realizacja  projektów;  Dzielenie  się  doświadczeniami  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych;
Realizacja programów profilaktycznych – te trzy odpowiedzi zaznaczyło 91,7% rozwiązujących.

Organizacja imprez kulturalnych – 41,7%

Organizacja imprez sportowych – 33,3%

Wszystkie  nasze  propozycje  zostały  wskazane.  Jedna osoba zaznaczyła  opcję  INNE,  wskazując  na
potrzebę stworzenia wspólnej linii współpracy SZKOŁA – KLUBY – INSTYTUCJE KULTURY

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WSZYSTKIE  osoby  reprezentujące  środowiska  partnerskie  wskazały  chęć  włączenia  się  w  rozwój
sportu paraolimpijskiego w naszym regionie! W tym:

58,3% odpowiedzi to: Nasza organizacja ma takie możliwości i powinna/chciałaby je wykorzystać.



Zaś pozostałe 41,7%: Nasza organizacja nie ma takich możliwości, ale gdyby miała zaangażowałaby
się.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI

Dobrze w naszym regionie oceniana jest współpraca instytucji z klubami oraz klubów pomiędzy sobą.
W skali 1-6 oceny tej współpracy były następujące

Po 8,3% - ocena 2, 3, 4.

58,3% - ocena 5

16,7% - ocena 6.

W  informacjach  dodatkowych  wspomniano  natomiast,  że  współpraca  ta  jest  dosyć  sporadyczna
(przynajmniej w przypadku jednego z podmiotów rozwiązujących ankietę).

BIBLIOTECZNA AKCJA „PUNKTY ZA CZYTANIE”

Nie  mogła  być  w  pełni  wdrożona  przez  sparaliżowanie  działań  bibliotek  i  klubów  sportowych.
Zapytaliśmy więc o zainteresowanie akcją, chęci i możliwości wdrożenia jej w klubie.

Wszystkie organizacje mające podopiecznych wyraziły zainteresowanie do włączenia się na stałe do
akcji  „Punkty  za  czytanie”,  promującej  aktywność  kulturalną,  biblioteczną  i  czytelniczą  dzieci
i młodzieży. W rozwinięciu padły stwierdzenia o możliwości włączenia się poprzez promocję, a także
o już wdrożonej w danym klubie inicjatywie – przyznawane są dodatkowe punkty, organizowane
są/mają  być  wyjścia  do bibliotek,  promowana  jest  aktywność  biblioteki.  Pojawiła  się  odpowiedź:
„Temat  dla  nas  nowy  -  wymagający  przemyślenia  jak  go  wdrożyć  w  klubie”.  Padła  propozycja
włączenia w akcję lekcji języka polskiego, pracy bibliotek szkolnych, a także lekcji wychowawczych.
Czynnik ten może być brany pod uwagę przy ocenie z zachowania. 

Widać tym samym, że akcja jest widziana jako szersze działanie, nie ograniczające się wyłącznie do
promocji czytelnictwa.

DODATKOWE PROPOZYCJE I WNIOSKI

Zaproponowana została akcja „Jedno pytanie do…” – polega na zadaniu jednego pytania z zakresu
aktywności,  wychowania  kilku  osobom  reprezentującym  różne  środowiska  i  kluby.  Następnie
publikuje się zebrane odpowiedzi. Powstaje szerokie pole do dyskusji i wymiany poglądów zwłaszcza
w okresie pandemii. Można stworzyć całą serię nagrań tego typu.

W  ankietach  podkreślono  także  potrzebę  docenienia  wychowawczej  roli  sportu,  a  także  sportu
amatorskiego.

ROLA BIBLIOTEKI

WSZYSTKIE podmioty (100% odpowiedzi)  odpowiedziały pozytywnie na pytanie:  „Czy uważasz,  że
Biblioteka lub inne instytucje kultury mogą być "płaszczyzną porozumienia" pomiędzy organizacjami



sportowymi  (w  tym  także  związanych  z  aktywnością  osób  z  niepełnosprawnościami  w  ramach
szerszej działalności)?”.

* * *

Niech  zebrane  odpowiedzi  posłużą  nam  w  realizacji  kolejnych  inicjatyw,  a  także  staną  się
przyczynkiem do dyskusji, owocnej dla naszego miasta i regionu oraz dla rozwoju naszych organizacji.


