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ANKIETA - BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
NA LATA 2016-2023 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI”

Sza ow i Państwo!
Ni iejszą a kietę kieruje y do ieszkań ów z tere u g i Jedlińsk, Przytyk, Przysu ha,
Wieniawa Wolanów, Zakrzew, które są położo e w o szarze działa ia Lokal ej Grupy
Działa ia „Razem dla Radomki”. Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii
związa y h z realiza ją Strategii Rozwoju Lokal ego kierowa ego przez społe z ość a
lata 2016 - 2023 LGD „Razem dla Radomki”.
Ankieta jest anonimowa. Wy iki adań posłużą do o e y efektyw oś i wdraża ia w/w
strategii i są iez ęd e do dostosowa ia Lokal ej Strategii Rozwoju do potrzeb
ieszkań ów i regio u.
A kietę oż a wypeł ić w for ie elektro i z ej lu wydrukować, wypeł ić i dostar zyć do
Biura LGD "Razem dla Radomki" za pośred i twe e-mail (zarzad@razemdlaradomki.pl),
po ztą trady yj ą lu oso iś ie (Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew).
Prosi y o udziele ie odpowiedzi
odpowiedzi.:

a po iższe pyta ia zaz a zają „x” przy właś iwej

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym
miejscem do życia, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje podstawowe potrzeby”?
zdecydowanie
tak

raczej tak

tro hę tak/
tro hę ie

raczej nie

zdecydowanie
nie

nie mam
zdania

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do
życia w mojej gminie poprawiły się”?
zdecydowanie
tak

raczej tak

tro hę tak/
tro hę ie

raczej nie

zdecydowanie
nie

nie mam
zdania
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3. Jak Pan/Pani obecnie ocenia swoją gminę pod względem:
Wyszczególnienie

Bardzo
dobrze

dobrze

Atrakcyjności
turystycznej
Promocji dziedzictwa
kulturowego, zasobów
naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty
kulturalnej
Infrastruktury i oferty
sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej

tro hę
dobrze/
tro hę
źle

źle

Bardzo
źle

nie mam
zdania

Zaangażowania
mieszkańców w
rozwiązywanie lokalnych
problemów
Tożsamości
mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Działań na rzecz
bezrobotnych
Działań na rzecz osób
przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po
50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia
poza rolnictwem
Sprzyjających warunków
dla przedsiębiorców i
prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku
(2017)
Wyszczególnienie

tak

nie

nie
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wiem
U zest i zę w wydarze ia h orga izowa y h przez g i ę
(kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, o hoda h świąt
etc.)
Biorę udział w przygotowywa iu g i y h wydarzeń sa
albo w ra a h grupy, do której ależę
Należę do orga iza ji pozarządowej (stowarzyszenie,
fundacja)
Należę do iefor al ej grupy społe z ej koła gospodyń,
zespoły ludowe, hóry, itp.)
Ma
ożliwoś i, y wypowiadać się a te at waż y h
zagad ień doty zą y h g i y lu
ojej iejs owoś i
Jeste zło kie rady / ko itetu p. w szkole, klu ie
sportowy , przedsię iorstwie
Z a
ajważ iejsze fakty history z e doty zą e ojej
iejs owoś i / g i y
Potrafię wskazać ajważ iejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej g i y

ogę rozwijać się zawodowo

W mojej gminie powstaje wiele fir prowadzą y h
działal ość gospodar zą
W mojej gminie chęt ie i westują przedsię ior y
Na tere ie ojej g i y są sprzyjają e waru ki dla turystów i
osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan / Pani zadowolony/-a z warunków życia w swojej gminie?
zdecydowanie
tak

raczej tak

tro hę tak/
tro hę ie

raczej nie

zdecydowanie
nie

nie mam
zdania

5.1. Czy rozważa Pan / Pani zmianę miejsca zamieszkania? Należy zaznaczyć jedną
odpowiedź.
tak (przejdź do 5.2)
nie (przejdź do 6)
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5.2. Jakie są powody zmiany miejsca zamieszkania?
a) Trudny dostęp do edukacji
b) Trudny dostęp do instytucji kultury
c) Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi
d) Brak perspektyw zawodowych
e) Powody osobiste/ rodzinne
Inne: (jakie?)

6. Czy w ostatnim roku Pan/Pani osobiście korzystał/-a z infrastruktury / obiektów
dofinansowanych ze środków unijnych?
Tak często

Tak czasem

Trudno powiedzieć

Nie

7. Czy Pan/Pani osobiście korzystał/a w ostatnim roku z projektów takich jak szkolenia,
spotkania, festyny itp. finansowanych ze środków unijnych?
Tak często

Tak czasem

Nie

Trudno powiedzieć

8. Czy Pana/Pani zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców?
zdecydowanie
tak

raczej tak

tro hę tak/
tro hę ie

raczej nie

zdecydowanie
nie

nie mam
zdania
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9. 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 zaznaczyć 3 najważniejsze)
Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych,
turystyki
Infrastruktura lub oferta kulturalna
Infrastruktura lub oferta sportowa i rekreacyjna
Infrastruktura lub oferta turystyczna
Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
Infrastruktura drogowa
Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)
Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców
Warunki życia osób niepełnosprawnych
Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby z grup
defaworyzowanych:
- do 25 roku życia
-od 26 do 30 roku życia
-osoby powyżej 50 roku życia w tym seniorzy
-osoby bezrobotne
- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
- działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety
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Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

10. Czy zna Pan/i Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania- „Razem dla Radomki”?
tak (przejdź do 11)
nie (wypełnij metryczkę i
zakończ ankietę)
11. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/-a się o Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa
Działania-Razem dla Radomki”?
od znajomych, sąsiadów
w instytucji (urząd, szkoła, gmina itd.)
z lokalnej prasy
z Internetu
widziałem działania Lokalnej Grupy Działania
uczestniczyłem w działaniach LGD / brałem udział w
projekcie
12. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania- Razem dla Radomki” zapewniającego obsługę mieszkańców?
bardzo
dobrze

dobrze

tro hę
dobrze/
tro hę źle

ra zej źle

bardzo
źle

nie mam
zdania

bardzo
źle

nie mam
zdania

13. Jak Pan/Pani ocenia harmonogram naboru wniosków?
bardzo
dobrze

dobrze

tro hę
dobrze/
tro hę źle

ra zej źle
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14. Jak Pan/Pani ocenia dostęp informacji na stronie internetowej Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania- Razem dla Radomki”?
bardzo
dobrze

dobrze

tro hę
dobrze/
tro hę źle

Metryczka (należy wybrać jedną odpowiedź).
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek
do 25
od 26 do 34
od 35 do 50
powyżej 50
Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
policealne
licencjat, inżynier
wyższe magisterskie

ra zej źle

bardzo
źle

nie mam
zdania
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Inne (jakie?):

Niepełnosprawność
oso a iepeł ospraw a, posiadają a orze ze ie o iepeł ospraw oś i
Oso a peł ospraw a

Status na rynku / rynku pracy
Jednostka sektora finansów publicznych
Organizacja pozarządowa
Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą
Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność rolniczą
Osoba zatrudniona w rolnictwie
Osoba zatrudniona poza rolnictwem
Osoba ucząca się/studiująca
Osoba bezrobotna
Emeryt/Rencista
Osoba nieaktywna zawodowo
Inne (jakie?):

Europejski Fu dusz Rol y a rze z Rozwoju O szarów Wiejski h Europa i westują a w o szary wiejskie.

Wielkość gospodarstwa rolnego
Nie posiadam gospodarstwa rolnego
do 5 ha
5-10 ha
11-20 ha
21-50 ha
>50 ha

Miejsce zamieszkania (gmina)
Jedlińsk
Przytyk
Przysucha
Wieniawa
Wolanów
Zakrzew

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety!

