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ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Pytania kierowane są do sołtysów i rad sołeckich
1) Liczba mieszkańców zamieszkujących Pana/Pani sołectwo?





Poniżej 100 osób
100 – 250 osób
250 – 500 osób
Powyżej 500 osób

Dokładna dana według danych gminy na dzień 31.12.2013 roku ……………………………………...…
(jeśli Pan/Pani zna)

2) Powierzchnia Pana/Pani sołectwa wynosi: ……………………………………………………………………
3) Jakie obszary rozwoju są najważniejsze w Pana/Pani sołectwie (proszę
ponumerować od 1 do 5, gdzie 1 – najważniejsze, 5- najmniej ważne)?






rozwój przedsiębiorczości _____
rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi _____
rozwój infrastruktury _____
rozwój społeczno-kulturalny _____
rozwój turystyczno-rekreacyjny _____

4) Jakie działania powinna zaplanować Pan/Pani w sołectwie do 2020 roku (proszę
zaznaczyć TYLKO PIĘĆ najważniejszych)?
















ograniczenie bezrobocia
wsparcie osób powyżej wieku 50 lat
naprawa dróg, ulic, chodników, oświetlenia itp.
naprawa, podjęcie lub dokończenie podjętych inwestycji związanych z
turystyką/rekreacją i/lub sportem
naprawa, podjęcie lub dokończenie podjętych inwestycji związanych z lokalnym
dziedzictwem kulturalnym
naprawa, podjęcie lub dokończenie podjętych inwestycji związanych z życiem
społecznym i/lub edukacyjnym mieszkańców
większa troska o środowisko i przyrodę, dbanie o wygląd, czystość i estetykę
miejscowości
organizowanie większej ilości zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i
młodzieży
organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców o charakterze powszechnym
nauka języków obcych przez społeczność lokalną
przyciągnięcie inwestorów, kapitału, aktywizacja gospodarcza
informatyzacja obszaru zamieszkania (Internet)
prowadzenie działań na rzecz produktu lokalnego, promocja lokalnych
rzemieślników
pomoc przy tworzeniu grup producenckich, spółdzielni socjalnych
promocja ekologii i produktów ekologicznych,
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poprawienie systemu komunikacji transportowej i infrastruktury
poprawa polityki pomocy społecznej dla osób potrzebujących




5) Wskaż max 3 bariery utrudniające rozwój społeczno-kulturalno-gospodarczy
Pan/Pani sołectwa (możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi).
brak lub niewystarczające środki finansowe
brak praktycznej wiedzy/kwalifikacji w zakresie zdobywania dodatkowych
środków na sołectwa

skomplikowane procedury przy staraniu się o zewnętrzne poza gminne środki
finansowe

brak lub ograniczony dostęp do instrumentów wspierających zdobywanie środków
finansowych

opór społeczny przed inicjowaniem ciekawych działań lokalnych

konflikty społeczne panujące w sołectwie

brak czasu jaki mogę poświęcić na rzecz mieszkańców swego sołectwa

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



6) W jaki sposób zbiera Pan/Pani informacje o tym co przeszkadza mieszkańcom
sołectwa w ich codziennym funkcjonowaniu i życiu (proszę zaznaczyć maksymalnie
trzy odpowiedzi na podstawie których najczęściej Pan/Pani ocenia potrzeby
mieszkańców):
rozmowy bezpośrednie z mieszkańcami poparte notatkami
spotkania wiejskie. Proszę podać liczbę spotkań na przestrzeni ostatnich dwóch lat
…………………

warsztaty (grupowe, tematyczne)

wiedzę czerpię z faktu iż tu żyję i znam swoich mieszkańców

z informacji otrzymywanych od ludzi, którzy sami przychodzą do mnie i mi
opowiadają o problemach

z gminy i/lub GOPS i/lub policji

inne,
Proszę podać jakie ……………………………………………………………………………………………………………



Metryczka:
1) Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
2) Wykształcenie





podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
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3) Wiek





18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat

4) Sołectwo znajduje się na obszarze 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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