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Ankieta 
 

K R E A T O R 
Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła 

 
Celem projektu KREATOR jest odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w twórczości lokalnej.  
W ramach naszego projektu zamierzamy: 
- utworzyd stronę internetową z informacją o twórcach i ich dziełach,  
- organizowad wspólne targi, pikniki i inne imprezy mające na celu wymianę informacji i doświadczeo,  
- pomóc w rozwinięciu działalności poprzez możliwośd sprzedaży wyrobów, 
- podjąd działania promujące wyroby i ich twórców, 
- organizowad wydarzenia, imprezy mające na celu kultywowanie tradycji, 
- wydrukowad katalog / mapę  o lokalnych twórcach. 
 
Podejmowane działania są wynikiem współpracy trzech Lokalnych Grup Działania „Morawskie Wrota”, LYSKOR oraz „Ziemia 
Pszczyoska”, które stworzyły projekt KREATOR z myślą o ludziach, którzy pragną rozszerzyd i rozpromowad  swoją twórczośd.   
 
Celem ankiety jest lepsze poznanie twórców, ich potrzeb i oczekiwao związanych z rozwojem zainteresowao oraz chęcią podjęcia 
współpracy z Lokalną Grupą Działania „Morawskie Wrota”.   
 
Informacje oraz materiały zebrane podczas tego wywiadu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji projektu KREATOR przez 
LGD „Morawskie Wrota”, LYSKOR  oraz „Ziemia Pszczyoska”.  

 
1) Dane osobowe twórcy 
 Imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wiek ……………………………………………………………… 

 

2) Dziedzina, którą Pan/Pani się zajmuje: 
drewno / rzeźba 
biżuteria ozdobna (w uwagach należy opisad z czego jest robiona biżuteria) 

wyroby z wosku pszczelego (w uwagach należy opisad jakiego typu wyroby są robione) 

kowalstwo artystyczne/rymarstwo 
produkty z papieru/bibułki (w uwagach należy napisad jakiego typu produkty: kwiaty, zabawki, wyroby świąteczne itd.) 
malarstwo (na płótnie, szkle…) (w uwagach należy opisad formę malarską: materiał, motywy…) 

hafciarstwo 
szydełkowanie 
artykuły spożywcze (w uwagach należy opisad jakie potrawy) 
 

   
wyroby z wikliny 
wyroby z ceramiki 
odlewy gipsowe  
inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..….. 

Uwagi (szczegóły danego rękodzieła ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..….. 
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 3) Czy można gdzieś zobaczyd Pana/Pani (czy wystawia Pan/ Pani)swoje prace? 
tak (gdzie?) ………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………………. 
nie 

 
 

4) Czy twórczośd, którą Pan/ Pani wykonuje to hobby czy praca ? 
      hobby/pasja 
      praca zawodowa 
      dodatkowy zarobek 
 
5) Jeśli zajmuje się Pan/ Pani tym zawodowo, to w jaki sposób Pan/Pani na tym zarabia ? 
      kiermasze  
      wystawy 
      sklepy 
      kwiaciarnie 
      sprzedaż znajomym 
      sprzedaż przez internet 
      inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..…..….…………………………………………………..….. 

6) Jeśli jest to tylko hobby to czy myślał/a Pan/Pani by zacząd na tym zarabiad? 
    tak  co wpłynęło, że do tej pory tego nie robi …………………………………..……………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……….. 

    nie dlaczego o tym nie myślała ……………………………………………………..…………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……….. 

 

7) Jeżeli TAK to w jaki sposób to robid? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…

……………………………………………………………………………..……………………………………………….………………………………………………..……….. 

 
8) Jakie kanały sprzedaży/dystrybucji wydają się Panu/ Pani najbardziej interesujące: 
     kiermasze,  
     wystawy, 
     sklepy, 
     kwiaciarnie, 
     sprzedaż znajomym, 
     sprzedaż przez Internet, 

inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……… 
 
9) Czy zechciałby/a Pan/Pani nawiązad współpracę z innymi twórcami?  

tak jakie są oczekiwania ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

nie dlaczego/bariery ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 

 

10) Czy zechciałby/aby Pan/Pani nawiązad ze Stowarzyszeniem …………………………….współpracę i jakiego typu 
współpracy Pan/Pani oczekuje? 
Jeżeli TAK należy zaznaczyd w skali od 1 do 5 w jakim stopniu chce uczestniczyd w danych zajęciach.  
Gdzie 1 – stopieo bardzo słaby, 5 stopieo bardzo wysoki 

tak 
a) udział w warsztatach w celu dzielenia się swoim talentem  
z innymi , 
b)  udział w targach/wystawach, 
c)  udział w piknikach promocyjnych,  
d)  wymiana doświadczeo z innymi twórcami, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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e)  rozwój własnego talentu,  
f)  promocja swoich produktów, 
g)  pomoc w sprzedaży i dystrybucji, 
h)  zdobycie wiedzy z zakresu sprzedaży i dystrybucji, 
i)  zdobycie wiedzy z zakresu podniesienia jakości swoich produktów, 
j)  pomoc w prowadzeniu własnej działalności, 
k)  inna …………………………………………………………………………………………….. 

nie 
 
11) Czy przy nawiązaniu współpracy będzie Pan/Pani skłonny/a do wyjazdów organizowanych przez LGD do 
partnerskich stowarzyszeo, na warsztaty, wystawy….. itp. 

tak   
nie dlaczego………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
12) Czy chce Pan/Pani doskonalid, rozwijad swoje umiejętności rękodzielnicze ? 

tak, jakie są oczekiwania ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……….. 

nie 
 

13) Czy są bariery ograniczające rozwój Pana/Pani działalności ? 
      tak Jeżeli tak to jakie: 
           praca zawodowa, 
           stan zdrowia, 
           środki finansowe, 
           komunikacyjne, 
           niedostateczna wiedza z zakresu działalności gospodarczej, 
           inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

nie 
 
 
14) Czy chciałby/-aby zdobywad wiedzę z zakresu: 
      promocji swoich produktów, 
      form sprzedaży i dystrybucji, 
      podnoszenia  jakości, 
      możliwości  zawiązywania spółdzielni w celu sprzedaży, 
      inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……..  
      nie 
 
     
15) Czy zna Pan/Pani jakiś inne osoby o ciekawych zainteresowaniach? 

tak Jeżeli tak proszę o wpisanie namiarów 

imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……..……. 

nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….…………. 

adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

czym się zajmuje …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

nie      
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Pozostałe informacje o twórcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………… 

 
 
 

 

……………………………..……………………………………………. 

                                                                                           czytelny podpis  

 


