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ANKIETA – analiza potrzeb młodzieży - mieszkańców obszaru działania
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Pytania kierowane są do młodzieży
1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne
odczucie jest:





dobry
zadawalający
zły
trudno powiedzieć

2) Proszę podać, w jakim stopniu zgadzasz się bądź nie, ze stwierdzeniami dotyczącymi
Twojej/Twojego gminy/miasta. Proszę wstawić „x” przy odpowiedniej opinii.
Lp.

Treść opinii

1

Moja gmina/miasto jest
bezpieczna i nie ma tu
przestępstw.
Moja gmina/miasto jest
atrakcyjna i dobrze
utrzymana, czysta.
Obecna oferta kulturalna
oferowana przez ośrodki
kultury/świetlice wiejskie w
moim mieście/gminie jest dla
mnie wystarczająca i zapewnia
moje potrzeby.
Obecna oferta uprawiania
sportów (uwzględniając
również infrastrukturę
sportową) w moim
mieście/gminie jest dla mnie
wystarczająca i zapewnia moje
potrzeby.
Obecna oferta rekreacyjnoturystyczna w moim
mieście/gminie jest dla mnie
wystarczająca i zapewnia moje
potrzeby.

2
3

4

5

Zdecydowanie
się zgadzam

Zgadzam
się

Nie
mam
zdania

Nie
zgadzam
się

3) Jaki typ wydarzeń, imprez powinien znaleźć się w ofercie Twojej/Twojego
gminy/miasta? Możesz zaznaczyć tylko trzy typy.




konkursy dla mieszkańców
koncerty muzyczne
rekonstrukcje historyczne
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Zdecydowanie
się nie
zgadzam
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wystawy czasowe, okolicznościowe
spektakle teatralne
przeglądy artystyczne
zajęcia edukacyjno-artystyczne
warsztaty sztuki ludowej/lokalnej tradycji/ginących zawodów
spotkania z ciekawymi ludźmi
pokazy filmowe
imprezy kulinarne (festyny, pikniki)
aktywne formy edukacji kulturalnej i turystycznej jakimi są gry terenowe, questy
(rodzaj gry terenowej ściśle związanej z konkretnym miejscem polegającej na
odkrywaniu jego dziedzictwa i mającym również walory edukacyjne)

zawody sportowe

szkolenia dla rolników

szkolenia zawodowe dla młodzieży i dorosłych

szkolenia dla osób prowadzących lub chcących rozpocząć własną działalność
gospodarczą

inne,
podaj jakie? ………………………………………………………………………………..……………………………………..










4. Opiz proszę w kilku zdaniach czego brakuje w Twojej miejscowości (mała
infrastruktura sportowa, rekreacyjna, wydarzenia, usługi, oferta spędzania wolnego
czasu, itp.).
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………......
5. Wskaż proszę, która Twoim zdaniem z poniżej wymienionych grup wymaga
największego wsparcia z funduszy europejskich Leader w latach 2014-2020?:
dzieci i młodzież do 18-ego roku życia
osoby pomiędzy 18 a 26 rokiem życia
osoby powyżej 50 roku życia /działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej/
kobiety /działania mające na celu poprawę funkcjonowania we współczesnym świecie/
młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy
osoby bezrobotne poszukujące pracy, absolwenci szkół
osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych
osoby niepełnosprawne ruchowo
opiekunowie osób niepełnosprawnych
osoby i rodziny dotknięte patologiami (np. alkoholizmem)
osoby samotne i w podeszłym wieku
rodziny wielodzietne
imigranci
osoby i rodziny, na które niekorzystny wpływ ma długotrwała rozłąka spowodowana
wyjazdami za pracą
 inne,
proszę wpisać jakie ………………………………………………………………………………………………………………..
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6. Jaka jest Twoja wiedza o Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”?
 wiem dobrze czym się zajmują
 ogólnie wiem czym się zajmują
 nie wiem czym się zajmują
7. Jak chciałabyś/chciałbyś być informowana/y o wydarzeniach organizowanych przez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”?











plakaty
ulotki
prasa lokalna
informacja ustna przekazywana przez pracowników Urzędu Miasta/Gminy, sołtysów
informacja ustna przekazywana podczas ogłoszeń parafialnych
informacja ustna przekazywana podczas imprez lokalnych
strona internetowa
telefon
e-mail
facebook

Metryczka:
1) Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
2) Jestem mieszkańcem gminy:










Damasławek
Gołańcz
Kiszkowo
Margonin
Mieścisko
Rogoźno
Skoki
Wapno
Wągrowiec

Dziękujemy za udział w ankiecie!
Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy o odesłanie do Biura LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
(62 – 100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24). Wersję elektroniczną ankiety (dostępna na www.dolinawelny.eu w
zakładce „Konsultacje”) prosimy o przesłanie na adres: biuro_dolinawelny@o2.pl
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