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ANKIETA 

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

(LGD) opracowuje nową lokalną strategię rozwoju dla obszaru LGD tj. gmin: Czerwin, 

Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn, w związku z czym zbieramy od naszych 

mieszkańców opinie i propozycje dotyczące lokalnych potrzeb oraz nowych kierunków 

rozwoju. 

Wyniki z przeprowadzonych ankiet będą stanowiły znaczący wkład w konstruowanie 

nowych celów i przedsięwzięć nowej strategii.  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

1. Jakie wg Pana/i są największe bariery w rozwoju obszaru LGD „Zaścianek 

Mazowsza”? (możliwość zaznaczenia kilu odpowiedzi). 

 Niewystarczająca liczba ofert pracy na rynku lokalnym. 

 Migracje w poszukiwaniu pracy. 

 Brak doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. 

 Niewystarczające wsparcie doradcze dla przedsiębiorczości. 

 Brak miejsc pod inwestycje. 

 Niska aktywność obywatelska. 

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, ścieżki 

rowerowe itp.). 

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja itp.). 

 Mała liczba produktów lokalnych. 

 Niewystarczająca liczba miejsc do opieki nad dziećmi (np. przedszkola, żłobki). 

 Niewystarczająca liczba miejsc do rekreacji. 

 Znikome wsparcie dla inicjatyw społecznych mieszkańców. 

 Słaba promocja obszaru (np. gminy, przedsiębiorczości, agroturystyki). 

 Inne (jakie?)  ……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………... 

2. Proszę o wymienienie (minimum 3) mocnych stron, słabych stron, szans 

i zagrożeń obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

 

Mocne strony obszaru (wewnętrzne zasoby, które należy wykorzystać do rozwoju 

obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Słabe strony (wewnętrze słabości obszaru hamujące jego rozwój). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Szanse (zewnętrzne czynniki, korzystne tendencje, które właściwie wykorzystane 

mogą stanowić impuls do rozwoju obszar). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Zagrożenia (zewnętrzne czynniki, niekorzystne tendencje, które mogą być barierą dla 

rozwoju obszaru). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Wsparcie jakich działań wg Pana/i przyczyni się do rozwoju obszaru LDG 

„Zaścianek Mazowsza”? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi). 

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

 Zakładanie działalności gospodarczych i rozwój przedsiębiorczości. 

 Poszukiwanie nowych źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego. 

 Podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub poszukiwanie nowych źródeł 

dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 

 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych a także innowacji. 

 Rozwój produktów lokalnych. 

 Rozwój rynków zbytu. 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego. 

4. Jakie wg Pana/i grupy mieszkańców wymagają wsparcia by rozwijał się obszar 

LGD „Zaścianek Mazowsza”? 

 Bezrobotni, 

 Seniorzy, 

 Dzieci, 

 Młodzież, 

 Rolnicy, 

 Grupy nieformalne (KGW, kluby itp.), 

 Mieszkańcy 50+, 

 Osoby opuszczające zakłady karne, 

 Niepełnosprawni, 

 Osoby uzależnione (alkohol, narkotyki), 

 Osoby doznające  przemocy, 

 Inna (jaka?) ……………………………………………………………………….. 
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Metryczka: 

1. Płeć 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

2. Wiek  

 do 18 roku życia 

 19-26 lat 

 27-40 

 41- 55 

 56- 67 

 Powyżej 68 roku życia 

3. Wykształcenie  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne (średnie) 

 Zasadnicze zawodowe 

 Policealne 

 Wyższe  

4. Reprezentowana grupa 

 przedsiębiorca (branża ……………………………..……….……………….) 

 rolnik, domownik rolnika, 

 członek stowarzyszenia/OSP/fundacji, 

 członek KGW/klubu seniora/ klubu wolontariusza/koła zainteresowań – innej 

grupy nieformalnej (jakiej?) ………………………………………………… 

 pracownik sektora publicznego (np. urzędu gminy, instytucji kultury,  ośrodka 

pomocy społecznej), 

 bezrobotny, 

 osoba korzystająca ze środków opieki społecznej, 

 rencista, emeryt, 

 inny …………………………………………………………………………. 


