ANKETA – Proč jsem se stal Lionem.
Proč právě tato anketa
Tato anketa má za cíl získat informace o skutečných důvodech, pohnutkách a motivech vstupu do hnutí našich
vlastních členů. Chceme získat nové členy, a tápeme v tom, jaký přístup k tomu zvolit. Co propagovat, co
ponoukat. Jelikož je nás kolem 700, představujeme tedy stejný počet rozhodnutí a osudů. Jsme tedy samy sobě
zdrojem informací, které jsme se rozhodli prozkoumat. Předpokládáme, že v odpovědích, tedy pokud budou
upřímné a přímo od srdce, nalezneme vzorce, které pak pojmenujeme a nabídneme zpátky klubům, jako návod
jak oslovovat budoucí členy. Prosíme o upřímné vyplnění následujícího formuláře. Pokud Ti nevyhovuje
odpovědět na některou z otázek prostě pole proškrtni, doufáme však, že se tak stane jen ve výjimečných
případech. Tedy jako obvykle – nehodící se škrtni.
Prosím, vyhněte se odpovědím, které jsou takříkajíc „očekávány“, tedy chci sloužit, chci pomáhat atd.

Základní údaje
Klub
Rok narození
Rok vstupu

Muž / žena
Zakládající člen / pozdější vstup do existujícího klubu

Vstup do Lions
Pohnutky ke vstupu (osobní touhy, resp. osobní potřeby, které vyvolaly Tvůj zájem o členství v klubu)
- Prosíme odpovědi přímo od srdce (tak jako na všechny na následující otázky)

Motiv ke vstupu (například možnosti pro tvou seberealizaci, případně osobní, společenský či profesní rozvoj, či
jiné aspekty života…)
- ☺ Chceme se Vám dostat pod kůži, tak se prosím zapoťte…

Které rysy Tvého života v čase rozhodování nejvíce ovlivnily tvoje rozhodnutí vstoupit do klubu?
- Zavřete prosím oči, vraťte se zpátky do minulosti a vciťte se do svých tehdejších pocitů a důvodů…

Co jsi věděl (a) o Lions při vstupu a co Te nejvíc zaujalo
- Prosím vyhněte se společensky očekávaným odpovědím – ty nám nepomohou, známe je.

☺ I na téhle stránce – vážené dámy a pánové – prosíme o absolutní upřímnost

Činnost ve vlastním klubu
V čem nacházíš motivaci, aby si opustil pohodlí domova, rodinu, případně vstal od pracovního stolu, filmu či
rozečtené knihy a šel na klubové setkání, či jinou klubovou akci

Co se Ti naopak nelíbí a co musíš překonávat ve vztahu ke klubové činnosti

Zvažoval (a) si někdy opuštění klubu? (když, tak proč)
ANO / NE

Očekávání dalšího v klubu

Máš nápad pro vlastní aktivitu či projekt v rámci klubu?

Znáš ve svém okolí mladého člověka, který by mohl mít zájem o vstup do LEO klubu?
ANO / NE

Vnímání distriktu
Očekávání dalšího v distriktu

Máš nápad pro vlastní aktivitu či projekt v rámci distriktu

Vzkaz Lionům a vedení distriktu

