BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA
LATA 2016-2023
STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”
Szanowni Państwo!
Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 przez Stowarzyszenia LGD
“Partnerstwo Kaczawskie”. Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności
wdrażania w/w strategii i są niezbędne, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb
mieszkańców i regionu.
Jest to badanie za rok 2018 prowadzone do 15.02.2019 r.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie! Państwa zdanie jest dla nas niezwykle istotne.
METRYCZKA:
1. Płeć
o Kobieta
o Mężczyzna
2. Niepełnosprawność:
o Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
o Osoba pełnosprawna
3. Status na rynku/rynku pracy:
o Reprezentant sektora publicznego
o Członek organizacji pozarządowej
o Przedsiębiorca/Rolnik
o Osoba zatrudniona poza rolnictwem
o Osoba ucząca się/studiująca
o Osoba bezrobotna
o Emeryt/rencista osoba
o Inne: ……………………………………………………….
4. Wykształcenie:
o Zawodowe
o Średnie
o Wyższe
o inne: …………………………………..
5. Wiek:
o od 18 lat do 25 lat
o od 25 lat do 30 lat
o od 30 lat do 50 lat
o od 50 lat i więcej
6. Miejsce zamieszkania:
o Bolków
o Krotoszyce
o Legnickie Pole
o Męcinka
o Mściwojów
o Paszowice
o Pielgrzymka
o Ruja
o Świerzawa,
o Wądroże Wielkie
o Wojcieszów
o Zagrodno

o
o
o

Złotoryja miasto
Złotoryja
Inne miejsce ……………………….

7. Czy korzystał/a Pan/Pani z możliwości pozyskania funduszy w ramach Programu Leader?
o Tak (proszę podać nazwę działania)…………………………………………….
o Nie
ANKIETA:
1. Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”?
o Tak
o Nie
2. Czy słyszał Pan/Pani o Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Partnerstwa Kaczawskiego na
lata 2016-2023?
o Tak
o Nie
3. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/-a się o LGD „Partnerstwo Kaczawskie"?
o Od znajomych, sąsiadów
o w instytucji (urząd, szkoła, gmina itd.)
o Z lokalnej prasy
o z internetu
o Widziałem działania lokalnej grupy działania
o Uczestniczyłem/am w działaniach lgd/ brałem/am udział w projekcie
4. Jak ogólnie Pan/Pani ocenia funkcjonowanie LGD „Partnerstwo Kaczawskie”?
o Bardzo dobrze
o Dobrze
o Trudno powiedzieć
o Źle
o Bardzo źle
5. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura LGD „Partnerstwo Kaczawskie”? Proszę zaznaczyć
jedną odpowiedź do każdego pytania:
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Trudno
powiedzieć

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

Godziny pracy biura są dogodne dla klientów
Czy łatwo skontaktować się z biurem
Strona internetowa zawiera aktualne informacje
Odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać
telefonując do biura
Czy łatwo umówić się na spotkanie w biurze z
pracownikami LGD

6. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura w poniższych wymiarach? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź do każdego pytania:
Bardzo
dobrze

Dobrze

Trudno
powiedzieć

Źle

Bardzo źle

Prowadzenie doradztwa
Organizacja i przeprowadzenie naborów
Organizacja szkoleń/wydarzeń
Działania informacyjno-promocyjne o LSR
Komunikatywność i zaangażowanie pracowników
biura

7. Jak Pani/Pan ocenia proces wdrożenia LSR przez LGD „Partnerstwo Kaczawskie”?
o Widoczne rezultaty
o Średnie rezultaty
o Brak rezultatów
8. Czy brał/a Pan /Pani udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD „Partnerstwo
Kaczawskie”?
o Tak - szkolenia, spotkania informacyjne, imprezy kulturalne, warsztaty szkoleniowe, konkursy,
wystawy (właściwe podkreślić).
o Nie

9. Jak ocenia Pan/Pani swoją dotychczasową współpracę z LGD „Partnerstwo Kaczawskie”?
o Bardzo dobrze
o Dobrze
o Zadowalająco
o Niezadowalająco
o Źle
o Nie współpracowałem/am
10. Czy potrzebne jest kontynuowanie działań LGD „Partnerstwo Kaczawskie”?
o Tak
o Nie
11. Czy zauważył Pan/Pani w ostatnich 2 latach oddziaływanie środków unijnych na Pańską/Pani
gminę?
o Tak
o Nie
12. Czy Pan/Pani osobiście korzystał/-a w ostatnim roku z projektów takich jak szkolenia,
warsztaty, spotkania, festyny, jarmarki itp. - finansowanych ze środków unijnych?
o Tak, często
o Tak, czasem
o Nie
o Trudno powiedzieć
13. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku (2018). Proszę
zaznaczyć jedną odpowiedź do każdego pytania:
Tak

Nie

Nie
wiem

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,
obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń, zespoły, chóry, rada sołecka, rodziców,
klub sportowy, etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej
miejscowości)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

14. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a z warunków życia w gminie?
o Zdecydowanie tak
o Raczej tak
o Raczej nie
o Zdecydowanie nie
o Nie mam zdania
15. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/Pani możliwość decydowania o podziale środków
finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów należy wesprzeć w
pierwszej kolejności? (Należy wybrać 3 najważniejsze):
o Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki
o Infrastruktura lub oferta kulturalna, turystyczna, rekreacyjna
o Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsce spotkań)
o Aktywność społeczna mieszkańców (inicjatywy lokalne)
o Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
o Warunki życia osób niepełnosprawnych
o Zmniejszenie liczny osób bezrobotnych
o Zwiększenie miejsc pracy poza rolnictwem
o Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby pochodzące z grupy tzw.
defaworyzowanej, w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
zawodowych i niskim poziomie wykształcenia, osoby do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia,
osoby niepełnosprawne
o Działania ułatwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej
Dziękujemy!

