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Vakok Világa

Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei
KÉRDŐÍV
Évtizedekkel ezelőtt az MVGYOSZ a vakok és gyengénlátók kultu
rális fellegvára volt: nap mint nap zenekarok, színtársulat, a Homé
rosz kórus próbáltak falai között, a sorstársak pedig összejövetele
ken, zenés-táncos mulatságokon ismerkedhettek és beszélgethettek
egymással.
Az MVGYOSZ munkatársaként az a célom és feladatom, hogy is
mét fellendítsem a szövetség régen pezsgő kulturális életét, elősegítve
ezzel a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a már feledésbe merü
lő hagyományok felelevenítését. Ma már általánosan elfogadott tény
az, hogy a kultúrának meghatározó szerepe van az egyén és a közös
ségek mindennapi életében, közérzetében.
A kitöltendő kérdőívvel célom az, hogy felmérjem a látássérült em
berek igényeit, elvárásait a szabadidős programok területén. A haté
kony szervező munkához ismernem kell a szabadidő eltöltésének for
máját és jellegét.
Arra kérem, töltse ki a kérdőívet. Válaszaival segít abban, hogy a
szövetség székházában újra sokszínű, a közösség érdekeit szolgáló
kulturális élet legyen.
Válaszait természetesen máshol nem használjuk fel.
A kitöltött kérdőíveket 2013. január 31-ig várom:
- elektronikusan a: kovacs.judit@mvgyosz e-mail címre kitöltött
kérdőív tárgymegjelöléssel,
- Braille- vagy síkírásban a: Vakok Világa szerkesztőségébe
(1146 Budapest Hermina út 47.).
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1. Ön szerint fontos-e, hogy a látássérültek az országos székház
ban (1146 Budapest Hermina út 47.) megszokott helyszínen is talál
janak, alkossanak közösséget sorstársaikkal?
2. Milyen típusú szabadidős rendezvényeken venne részt szívesen?
Több választ is megjelölhet, valamint várom egyéb ötleteit is!
- szakkör
- klub foglalkozások
- kulturális programok
- vetélkedők
- kirándulások
- művészeti csoportokban való közreműködés
- külső programok látogatása (múzeum, vagy színház)
- ismeretterjesztő előadások.
- egyéb, és pedig?
Milyen gyakorisággal látogatná az ön által kiválasztott programo
kat?
- naponta,
- hetente,
- havonta,
- évente
3. írja le, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy részt tudjon venni
az ön által kiválasztott programokon!
4. Röviden fogalmazza meg az ön által választott programhoz el
várásait, igényeit!
Köszönöm, hogy időt szentelt a kérdőív kitöltésére.
Ha érdekli a felmérés eredménye, valamint a további fejlemények
és megszervezett programok, akkor iratkozzon fel az MVGYOSZ
hírlevelére a hirlevel@mvgyosz.hu e-mail címen.
Kovács Judit

