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„MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE” 

 
 



MAK 
 

• Miejsca, gdzie chcesz spędzać czas 

• Aktywności, które pozwolą na rozwijanie 
zainteresowań 

• Kompetencje, które przydadzą się w życiu. 

 



Nasze badania 

Przeprowadzono powyżej 80 ankiet: 

• w Szkole Podstawowej w Korzeczniku wśród 
uczniów klas 5-7 

• w Gimnazjum w Rysinach Kolonii wśród 
wszystkich uczniów   



1.Czy czujesz się bezpiecznie w swojej 
okolicy? 

zdecydowanie 
tak; 44 

raczej tak; 33 

raczej nie; 5 

zdecydowanie 
nie; 2 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć; 3 



2.Niskie poczucie bezpieczeństwa 
wynika z: 

• braku oświetlenia ulicznego 

• psów biegających po drogach publicznych  

• uszkodzonych, nierównych nawierzchni dróg 



3.Czy masz gdzie spędzać czas w swojej 
okolicy? 

zdecydowanie 
tak; 27 

raczej tak; 38 

raczej nie; 16 

zdeydowanie 
nie; 2 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć; 4 



4.Czy chciał/a/byś coś zmienić w 
swojej okolicy? 

zdecydowanie 
tak; 16 

raczej tak; 15 

raczej nie; 37 

zdecydowanie 
nie; 7 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć; 11 



5.Propozycje zmian 

• organizacja zajęć artystycznych w najbliższej 
okolicy 

• budowa dróg asfaltowych 

• atrakcje dla dzieci 

• utworzenie miejsca, w którym młodzież 
mogłaby spędzać czas 



6.Czy masz pomysł, skąd pozyskać na 
to fundusze? 

zdecydowanie 
tak; 5 

raczej 
tak; 9 

raczej nie; 30 

zdecydowanie 
nie ; 13 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć ; 30 



7.Pomysły na pozyskiwanie funduszy 

• fundusze EU 

• fundusz sołecki 

• budżet gminy 

• sponsorzy 

 



8.Gdzie miałoby powstać miejsce, 
gdzie chciałbyś spędzać czas? 

• budynek szkoły w Korzeczniku 

• świetlica wiejska 

• blisko mojego miejsca zamieszkania 

• stary sklep w Korzeczniku 

• Rysiny Kolonia 



9.Jak chciał/a/byś spędzać czas w tym 
miejscu? 

• gra w piłkę nożną 

• spotkania ze znajomymi 

• miło 

• bezpiecznie 

• aktywnie 



10. Czy masz z kim porozmawiać o 
swoich potrzebach? 

zdecydowanie 
tak; 27 

raczej tak; 36 

raczej nie; 15 

zdecydowanie 
nie; 4 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć; 5 



 
 

11. Czy w Twojej okolicy są organizowane 
spotkania młodzieżowe, podczas których możesz 

miło i pożytecznie spędzić czas i zdobyć 
potrzebne kompetencje? 

zdecydowanie 
tak; 9 

raczej tak; 16 

raczej nie; 36 

zdecydowanie 
nie; 16 

nie wiem, 
trudno 

powiedzieć; 9 



Inne propozycje 

• sklep w Rysinach 

• organizowanie dyskotek 

• siłownia zewnętrzna 



Wnioski 

• Większość ankietowanych (77 osób) czuje się 
bezpiecznie w swojej okolicy 

• 31 osób spośród ankietowanych chce coś 
zmienić w swojej okolicy 

• 63 osoby zadeklarowały, że mają z kim 
porozmawiać o swoich potrzebach 

• 52 osoby wskazały na brak spotkań dla 
młodzieży, podczas których mogą zdobywać 
nowe kompetencje 

 



Rekomendacje 

• Młodzież potrzebuje miejsca, w którym będzie 
mogła miło i bezpiecznie spędzać wolny czas 

• Powinno być ono zlokalizowane stosunkowo 
blisko miejsca zamieszkania 

• Należy tam prowadzić m.in. zorganizowane 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 


