ANKIETA NA X-LECIE
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
z siedzibą w Nowym Sączu
Szanowni Państwo, Liderzy UTW
Niniejsza ankieta stworzona została z myślą o Państwa potrzebach informacyjno-edukacyjnych.
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od blisko 10 lat działa na rzecz konsolidacji i
wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
Zależy nam by poszerzać zakres działań, udoskonalać jakość organizowanych szkoleń, konferencji i
innych usług dla Państwa.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi pytaniami. Państwa odpowiedzi będą dla nas cennym
materiałem, na bazie którego chcemy przygotować plan działań na kolejne lata działalności.
Z poważaniem
Zarząd i Zespół Współpracowników
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

DORADZTWO I WSPARCIE
1. Czy do tej pory korzystali Państwo z bezpłatnych usług doradczych prowadzonych w
ramach działalności Federacji?
a. nie
b. tak,
2. Ile razy korzystali Państwo z bezpłatnych usług doradczych?
a. ponad 10 razy
b. 5-10 razy
c. do 5 razy
d. w ogóle nie korzystaliśmy
3. Jakich obszarów dotyczyły problemy z jakimi Państwo zwrócili się o pomoc do doradcy?
a. pomoc prawna w sporządzeniu dokumentów statutowych itp.
b. pomoc prawna w zakładaniu organizacji pozarządowej
c. pomoc merytoryczna dot. działalności organizacji pozarządowej
d. pozyskiwanie dofinansowań na działalność organizacji pozarządowej
e. inne (jakie?) ...................................................................................................................................
4. Jakim doradztwem byliby Państwo najbardziej zainteresowani w najbliższym czasie?
a. merytorycznym dot. organizacji pozarządowych
b. prawnym dot. organizacji pozarządowych
c. ekonomicznym dot. organizacji pozarządowych
d. dot. pozyskiwania funduszy na działalność organizacji
e. innym (jakim?) ........................................................................................................................

WYKŁADY
1. Czy brali Państwo udział w bezpłatnych wykładach organizowanych przez Federację?
a. nie
b. tak
2. Ile razy korzystali Państwo z bezpłatnych wykładów organizowanych przez Federację?
a. ponad 10 razy
b. 5-10 razy
c. do 5 razy
d. w ogóle nie korzystaliśmy
3. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w bezpłatnych wykładach organizowanych przez
Federację w Państwa organizacji?
a. nie
b. tak, jaka mogłaby być przykładowa tematyka takich wykładów? .......................................................
...................................................................................................................................................................
SZKOLENIA I WARSZTATY
1. Czy brali Państwo udział w bezpłatnych szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez
Federację?
a. nie
b. tak
2. Ile razy korzystali Państwo z bezpłatnych szkoleń/warsztatów organizowanych przez Federację?
a. ponad 10 razy
b. 5-10 razy
c. do 5 razy
d. w ogóle nie korzystaliśmy
Jakie to były szkolenia/warsztaty?
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. Gdyby Federacja miała stworzyć cykl szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli organizacji
seniorskich to jakich zagadnień mógłby dotyczyć?
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CERTYFIKACJA
1. Czy znany jest Państwu Certyfikat Profesjonalny UTW nadawany od 2012 roku Uniwersytetom
Trzeciego Wieku przez Federację?
a. nie
b. tak
c. posiadamy już taki certyfikat (jaki?) .......................................................................................................
2. Czy byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem Certyfikatu Profesjonalnego UTW po
wcześniej ukończonej procedurze certyfikacyjnej?
a. nie
b. tak
WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

1. Czy znane są Państwu bezpłatne wydawnictwa i publikacje Federacji?
a. nie
b. tak, niektóre
c. tak, wszystkie
2. W jakiej formie przede wszystkim chcieliby Państwo otrzymywać wydawnictwa i publikacje
Federacji?
a. papierowej pocztą tradycyjną
b. poprzez maila w wersji elektronicznej
c. otrzymujemy je w czasie konferencji, szkoleń
d. innej (jakiej?) ........................................................................................................................................
3.Czy informacja o Państwa Uniwersytecie lub działaniach realizowanych w ramach Państwa
Uniwersytetu znalazła się w którymś wydawnictwie lub publikacji Federacji?
a. nie
b. tak, przynajmniej raz
c. tak, kilka razy
4. Która publikacja była dla Państwa najciekawsza i z jakiego powodu?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Czego mogłaby dotyczyć kolejna publikacja wydana przez Federację?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
DZIAŁALNOŚĆ PRMOCYJNA
1. Jak dowiedzieli się Państwo o Federacji?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Czy korzystali Państwo z możliwości bezpłatnego upowszechnienia informacji związanych z
Państwa Uniwersytetem lub działaniami organizowanymi w jego ramach poprzez wydawnictwa
Federacji, mailing itp.?
a. nie
b. tak, czego dokładnie dotyczyła ta informacja?
......................................................................................................................................................................
3. Jak często otrzymują Państwo bezpłatne wiadomości w formie elektronicznej/papierowej od
Federacji?
a. nie otrzymujemy
b. 2-5 razy w roku
c. 5-10 razy w roku
d. ponad 10 razy w roku
4. Czy uczestniczyli Państwo w bezpłatnych konferencjach organizowanych przez Federację?
a. nie
b. tak, w jednej lub dwóch
c. tak, w kilku, jakich?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Prosimy o uzupełnienie danych teleadresowych Państwa Organizacji

nazwa Uniwersytetu
adres siedziby
adres korespondencyjny
telefon
e-mail
adres strony
internetowej
forma prawna
organizacji
data założenia
organizacji
liczba słuchaczy
(na dzień wypełniania ankiety)

dane osobowokontaktowe do Prezesa
organizacji

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety!
Zarząd i Zespół Współpracowników Federacji
pieczątka organizacji:
Ankietę prosimy przesłać w wersji papierowej na adres
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: "ankieta"
lub
w wersji elektronicznej pobierając ankietę ze strony:
www.federacjautw.pl z zakładki Federacja i Dokumenty do pobrania,
wpisując w tytule maila: "ankieta"
do 31.10.2017 r.

