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Szanowni mieszkańcy

Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Rozwoju”

W  imieniu  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Razem  dla  Rozwoju”  uprzejmie  prosimy  o

udzielenie odpowiedzi /  poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi  lub wskazanie własnej /  na kilka

anonimowych pytań, które wykorzystamy podczas opracowywania nowej strategii rozwoju dla obszaru

Lokalnej Grupy Działania:

1. W jakim kierunku powinien rozwijać się obszar LGD „Razem dla Rozwoju”:

 rozwój turystyki,

 rozwój sportu i rekreacji,

 rozwój przedsiębiorczości i rzemiosła,

 zachowania dziedzictwa kulturowego,

 podnoszenia jakości życia mieszkańców,

 rozwój aktywności społeczności lokalnej,

 rozwój przemysłu,

 ochrona środowiska,

 poprawa stanu i doposażenie placówek oświatowych w tym punktów przedszkolnych,

 rozbudowa infrastruktury użyteczności publicznej,

 inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

2. Co jest największym hamulcem w rozwoju obszaru LGD „Razem dla Rozwoju”:

 słaba infrastruktura drogowa,

 niedostateczna promocja regionu,

 słabo rozwinięta baza i infrastruktura turystyczno-noclegowa,

 niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna,

 wysoki odsetek ukrytego bezrobocia,

 niska  świadomość  społeczeństwa  w  sferze  pozyskiwania  funduszy  na  inicjatywy

indywidualne,

 zbiór przepisów prawa utrudniający organizacjom społecznym legalną możliwość sprzedaży

produktów lokalnych,
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 niski poziom rozwoju gospodarczego, brak miejsc pracy,

 inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

3. Jakiej infrastruktury ( sale gimnastyczne,  place zabaw, baseny,  drogi,  ścieżki rowerowe itp. )

Pani/Pana zdaniem brakuje na terenie gminy,  w której Pani/Pan mieszka – proszę wymienić 4

najbardziej potrzebne:

a. …………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………………………………..

4. Jakie rodzaje działalności  gospodarczej  w swojej gminie uważa Pani/Pan za przyszłościowe i

mogące dać zatrudnienie i dochody mieszkańcom?

 rolnictwo i przetwórstwo produktów lokalnych

 usługi i handel (jakie?):………………………………………………………………………...

 turystyka i agroturystyka

 działalność gospodarcza związana z ekologią i odnawialnymi źródłami energii

 inne (jakie?) …………………………………………………………………………………….

5. Jakie jest Twoje największe oczekiwanie od naszego Stowarzyszenia?:

 możliwość pozyskania środków na rozwój regionu,

 doradztwo w sprawach związanych z pozyskaniem środków na indywidualny rozwój,

 promocja regionu,

 inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

6. Jakie obszary/grupy podlegają różnego typu wykluczeniom (grupy defaworyzowane) na terenie

naszego Stowarzyszenia:

 długotrwale bezrobotni i bezrobotni z krótkimi okresami zatrudnienia

 zatrudnieni w niepewnych warunkach i  w miejscach pracy nie wymagających kwalifikacji

(starsi pracownicy, niechronieni kodeksem pracy)

 nisko opłacani pracownicy i ubodzy

 rolnicy małych gospodarstw i pracujący w rolnictwie bez ziemi

 bez kwalifikacji, analfabeci, osoby przerywające naukę w szkole
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 umysłowo i fizycznie upośledzeni i niepełnosprawni

 uzależnieni od substancji psychoaktywnych

 przestępcy, więźniowie, ludzie z kryminalną przeszłością

 samotni rodzice

 wykorzystywane dzieci, wyrastające w problemowych rodzinach

 młodzież, w tym szczególnie bez doświadczeń zawodowych lub dyplomów szkolnych

 odbiorcy pomocy społecznej

 potrzebujący, ale nie uprawnieni do pomocy społecznej

 osoby powyżej 50 roku życia

 społecznie izolowani, bez przyjaciół i rodziny

METRYCZKA

1. Płeć      M             K

2. Wiek: …………………

W imieniu organizatorów za wypełnienie ankiety dziękujemy i prosimy o przekazanie jej do Biura LGD 

bądź drogą elektroniczną na adres poczta@razem-dla-rozwoju.pl do dnia 30. 09. 2022r.

             Sylwester Ziemkiewicz

                    Prezes Zarządu
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