
                                                                                

ANKIETA

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie rozpoczęła prace związane
z opracowaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2023-2027. Badanie ankietowe ma na
celu  analizę  społeczno-gospodarczą  dla  obszaru  Gminy  Czudec,  Niebylec  i  Wielopole
Skrzyńskie.  Bardzo  prosimy o  włączenie  się  w  przygotowanie  dokumentu  strategicznego
i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie celów  i przedsięwzięć,  które będą
odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

METRYCZKA

Płeć:                                                                           Wiek:  

  Kobieta         Poniżej 25 lat                                          
  Mężczyzna   25-60 lat                                                 

 Powyżej 60 lat               

Reprezentowany sektor:
 Społeczny (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe itp.) 
 Gospodarczy (przedsiębiorcy) 
 Publiczny (jednostki sektora finansów publicznych)

PYTANIA ANKIETOWE 

1. Czy jest Pan/i zadowolona z warunków społeczno-gospodarczych występujących          
w gminie,  w której Pan/i mieszka

TAK NIE
Sytuacja na rynku pracy-dostępność miejsc pracy
Przedsiębiorczość mieszkańców
Innowacyjność w sektorze gospodarczym i społecznym
Kwalifikacje, kompetencje i umiejętności cyfrowe mieszkańców
Zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się  społeczeństwa oraz
wyludniania się obszaru
Oferta kulturowa i spędzanie wolnego czasu
Infrastruktura społeczna, kulturalna, turystyczna  i rekreacyjna
Infrastruktura publiczna 
Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży 
Integracja społeczna w zakresie działań skierowanych do dzieci                   
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze
Działanie szkół w zakresie wspierania uczniów w nabywaniu                       
i rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniów
Usługi społeczne dla osób starszych na rzecz zwiększenia ich 
zaangażowania w życie społeczności lokalnych
Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących 
pomocy w codziennym  funkcjonowaniu



                                                                                

2. Proszę wskazać główne kierunki rozwoju  na najbliższe lata?( Proszę zaznaczyć nie więcej niż 
3 odpowiedzi):
 Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
 Rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 Rozwijanie przedsiębiorstw społecznych,
 Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie 
gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych lub gospodarstw opiekuńczych,
 Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych,
 Poprawa dostępu do usług dla lokalnych  społeczności,
 Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi,
 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,
 Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa , 
gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacniania programów edukacji liderów 
życia publicznego i społecznego,

 Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji. 

3  Jakie  są  główne  potrzeby  rozwojowe  Gminy  w  aspekcie usług  i  integracji  społecznej
- działania dofinansowane ze środków EFS+ ( Proszę zaznaczyć nie więcej niż 2 odpowiedzi):

 Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną,
 Wsparcie szkół na terenach wiejskich,
 Usługi społeczne skierowane do osób starszych i osób potrzebujących pomocy,
 Integracja społeczna na obszarach wiejskich.

4.  Do  jakiej  grupy  osób  powinny  być  skierowane  działania  w  ramach  wdrażania  Lokalnej
Strategii Rozwoju? ( Proszę zaznaczyć nie więcej niż 2 odpowiedzi):

 Osoby młode do 25 r. życia,   Osoby bezrobotne do 25 roku życia, 
 Seniorzy,  Osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia,               

  Kobiety,   Osoby nieposiadające wyższego wykształcenia,
 Rodzice małych dzieci (do 3 lat),  Osoby niepełnosprawne,                                    

 Rolnicy,                                                      Inna, jaka?………………………………. 

5. Jaką formę przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez LGD uznaje Pan/i za 
najskuteczniejszą (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3)
 spotkania informacyjne,                         
 konferencje tematyczne, 

 informacja na stronie www gmin partnerskich ,
 informacja na stronie LGD i w serwisach społecznościowych np. Facebook,

 ulotki, plakaty,                                                  
 Inna, jaka?………………

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!
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