ANKIETA
Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w głosowaniu w VII edycji Budżetu Obywatelskiego
Miasta Białegostoku. Chcąc poznać opinie białostoczan na temat realizacji procesu
Budżetu Obywatelskiego 2020, prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej
ankiety.

Płeć: □ kobieta
Wiek:□ <18
powyżej 71

□ mężczyzna
□ 18-29

□ 30-39

□ 40-49

□ 50 – 60

□ 61 – 71

□

1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o Budżecie Obywatelskim 2020? (można wskazać
więcej niż jedną odpowiedź)
□ od rodziny, znajomych
□ z przedszkola/szkoły/miejsca pracy
□ z plakatów/ulotek
□ ze spotu głosowego w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej
□ ze strony internetowej www.cas.bialystok.pl, www.bialystok.pl lub mediów
społecznościowych
□ z namiotu akcji promocyjno-informacyjnych (np. podczas wydarzeń miejskich)
□ z mediów (prasa, TV, radio)
□ z obiektów handlowych
□ z innych źródeł, proszę napisać jakich
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
2. Jak ocenia Pan/i dostępność informacji o Budżecie Obywatelskim 2020?
□ łatwo dostępne □ średnio dostępne □ trudno dostępne □ nie mam zdania
3. Jak ocenia Pan/i maratony pisania projektów do budżetu obywatelskiego jako
formę pomocy w przygotowywaniu projektów, szacowaniu kosztów, ustalaniu
lokalizacji itp.?
□
□
□
□
□

są zdecydowanie pomocne
nie słyszałam/em o maratonach, ale uważam, że to dobry pomysł
nie słyszałam/em o maratonach, ale uważam, że spotkania są niepotrzebne
nie spełniły moich oczekiwań
uwagi

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
4. Czy według Pana/i 31 dni przeznaczonych na możliwość zgłaszania projektów to
okres:
□
□
□
□
□

zdecydowanie za krótki
raczej za krótki
wystarczający
raczej za długi
zdecydowanie za długi

5. Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór projektów, na które Pan/i
oddał/a głos w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020? (można wskazać więcej niż
jedną odpowiedź)
□ chęć poparcia projektu/ów dotyczących mojego osiedla
□ chęć poparcia projektu/ów zgłoszonych przez osobę z rodziny, znajomych
□ chęć poparcia projektu/ów promowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne
instytucje
□ projekt/y odpowiada/ją moim potrzebom
□ wybór projektu/ów był przypadkowy
□ inne czynniki, proszę napisać jakie …….....
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
6. Czy Pana/i zdaniem 15 dni przeznaczonych na głosowanie to okres:
□
□
□
□
□

zdecydowanie za krótki
raczej za krótki
wystarczający
raczej za długi
zdecydowanie za długi

7. Czy napotkał/a Pan/i jakieś trudności podczas głosowania w Budżecie
Obywatelskim 2020?
□ nie

□ tak, proszę napisać jakie

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

8. Jakie nowe działania lub zmiany Pana/i zdaniem należałoby wprowadzić do
procesu
budżetu
obywatelskiego
w kolejnych latach?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

