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ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE - DIAGNOZA 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” 

 

 

1. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania? (proszę zaznaczyć „x”) 

 

 bardzo zadowolony/a    

 raczej zadowolony/a 

 raczej niezadowolony/a 

 bardzo niezadowolony/a 

 

 

2. Proszę ocenić swoje zadowolenie z rozwoju Pana/i gminy w następujących obszarach: 

 (proszę zaznaczyć ”x” odpowiednio w każdym wierszu) 

OBSZAR ZADOWOLONY/A 
NIEZADOWOLONY/A 

Wsparcie przedsiębiorczości   

Rozwój przedsiębiorczości społecznej   

Rewitalizacja miejscowości wiejskich   

Aktywna integracja środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym   

Organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej   

Podnoszenie kompetencji osób w zakresie zakładania działalności gospodarczej, 

rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności 

rolników i osób długotrwale bezrobotnych 

  

Podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także 

innowacji 
  

Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu   

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

lub kulturalnej 
  

Zachowanie dziedzictwa lokalnego   
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3. Proszę ocenić problemy gospodarcze, środowiskowe i społeczne w Pana/i gminie. 

 (proszę zaznaczyć ”x” odpowiednio w każdym wierszu) 

OBSZAR CZY WYSTĘPUJĄ? TAK NIE 

O
B

S
Z

A
R
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O

S
P
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D

A
R

C
Z

Y
 

Brak lub mało ofert pracy na lokalnym rynku pracy 
  

Złe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym brak infrastruktury, zawiłe przepisy 

prawne, wysokie koszty pracy itp. 
  

Niskie dostosowanie terenów pod inwestycje 
  

Brak lub niska aktywność zawodowa, w tym niechęć do podejmowania pracy i/lub podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych 
  

Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  
  

Brak lub niskie zainteresowanie przedsiębiorstw i pracowników innowacjami 
  

Brak lub niewystarczające warunki do wytwarzania produktów lokalnych  
  

Brak lub zbyt mała liczba gospodarstwa agroturystycznych, ekologicznych 
  

Słabo rozwinięta infrastruktura i baza turystyczna oraz rekreacyjno – wypoczynkowa (ośrodki 

wypoczynkowe, ścieżki rowerowe i rekreacyjne, szlaki turystyczne itp.)   
  

Brak lub mały rozwój przedsiębiorczości społecznej 
  

Brak lub słabe wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej  
  

Inne:  
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Zanieczyszczone środowisko naturalne 
  

Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru 
  

Brak dostępu do nowoczesnej technologii w zakresie ochrony środowiska, pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych  
  

Nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna, np. związana z siecią kanalizacji, wodociągów, 

gazociągów, wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, stacje uzdatniania wody itp. 
  

Brak lub niska aktywność mieszkańców w zakresie pozyskiwania informacji i/lub wsparcia w 

zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
  

Niewystarczający  stopień stosowania przez mieszkańców selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  

powstawanie  dzikich  wysypisk  śmieci 
  

Niewystarczające wykorzystanie zasobów przyrodniczych  
  

Słabo zrewitalizowane miejscowości wiejskie 
  

Brak lub słabe działania w zakresie urządzania i porządkowania terenów rekreacyjnych, zielonych, 

parków itp.  
  

Brak lub słabo rozwinięta infrastruktura przy drogach – parkingi, chodniki, oświetlenie itp.  
  

Słabo rozwinięta gospodarka niskoemisyjna 
  

Inne:  
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Słaby dostęp do opieki społecznej 
  

Brak lub niska aktywność społeczna 
  

Słabe lub brak wsparcia dla inicjatyw społecznych mieszkańców 
  

Zanikanie tradycji, dziedzictwa kulturowego i zawodów 
  

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej  (domy kultury, muzea, 

boiska sportowe itp.)  
  

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury społecznej (np. świetlice, place zabaw itp.) 
  

Niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej 
  

Brak lub słaba promocja obszaru gminy 
  

Słaba integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze środowiskiem 
  

Brak lub niewystarczające wsparcie integracji społeczno - gospodarczej osób niepełnosprawnych  
  

Brak lub niski poziom usług opiekuńczych dla osób starszych 
  

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury wspierającej aktywizację społeczno-gospodarczą 

osób starszych (np. domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze itp.) 
  

Brak lub mało form aktywizacji dla osób wykluczonych społecznie (np. kursy, szkolenia doradztwo 

zawodowe, psychologiczne, działania środowiskowe)  
  

Brak lub niski poziom usług/wsparcia dla osób  przebywających/opuszczających  rodziny  zastępcze  

i  placówki  opiekuńczo –wychowawcze  
  

Niewystarczający poziom pomocy dla osób ubogich  
  

Inne:  
  

4. Jakie grupy społeczne na obszarze Pana/i gminy mają najbardziej utrudniony dostęp do rynku pracy? 

 (proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 5 odpowiedzi) 

 Młodzież w wieku 18 – 29 lat 

 Osoby w wieku 30 – 49 lat 

 Osoby starsze powyżej 50 r. ż. 

 Osoby niepełnosprawne 

 Osoby opuszczające m.in. więzienie, ośrodki 

wychowawcze 

 Rolnicy 

 Osoby i rodziny dotknięte patologiami (np. 

alkoholizmem, narkomanią) 

 Osoby bezrobotne 

 Absolwenci szkół 

 Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych 

 Samotne matki 

 Imigranci 

 Kobiety 

 Osoby powracające na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/wychowawczych 

 Inne; jakie ………………………………. 
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5. Jakie rodzaje działalności gospodarczej w Twojej gminie uważa Pan/i za przyszłościowe i mogące dać 

największe zatrudnienie i dochody mieszkańcom? 

 (proszę wymienić co najmniej 1 przykład) 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

6. Jakie produkty lokalne wytwarzane w Pana/i gminie mogłyby stać się wizytówką obszaru LGD? 

(proszę wymienić co najmniej 1 przykład) 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

7. Oceń jakie inicjatywy są potrzebne lub niepotrzebne mieszkańcom Pana/i gminy. 

(proszę zaznaczyć ”x” odpowiednio w każdym wierszu) 

OBSZAR INICJATYWA TAK NIE 

O
B

S
Z
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Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości   

Podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem 

przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów 
  

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw, poprawiające konkurencyjność 

przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez np.: 
a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi 

  

Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących 

budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator 
  

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: 

działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz 

tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych 

  

Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. 

infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym 

producentom 

  

Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk   

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej 

miejscowości wiejskich, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy 

warunków uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym 

  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej   

Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, w tym: 

- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej 

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów 

  

Inne:    
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 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a 

także innowacji, rozwój produktów lokalnych 
  

Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 

społecznego 
  

Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej   
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infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w tym gospodarka 

wodno – ściekowa, budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 

dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości 

środowiskowej, w tym ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

  

Inne:    

O
B

S
Z

A
R

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 

doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 

obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 

doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  kluby pracy; 

d) aktywizacja społeczno-zawodowa 

  

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej z wykorzystaniem m.in usług wzajemościowych, samopomocowych, lidera lub 

animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. 

  

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i 

wspieranie partycypacji społeczności lokalnej  
  

Zachowanie dziedzictwa lokalnego   

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej   

Inne:    

 

 

METRYCZKA 

 

Płeć: □ kobieta      □ mężczyzna 

Wiek: □ do 25 lat    □ 26 – 35 lat    □ 36 – 50 lat    □ 51 – 65 lat    □ powyżej 65 lat 

Wykształcenie: □ podstawowe    □ zawodowe    □ średnie    □ wyższe 

Gmina: 
□ Białopole    □ Dorohusk    □ Dubienka    □ Horodło    □ Kamień 

□ Leśniowice    □ Wojsławice    □Żmudź 

Status na rynku pracy: 

□ osoba niezatrudniona, w tym: 

□ zarejestrowana w PUP w Chełmie jako osoba bezrobotna 

□ w tym długotrwale bezrobotna 

□ zarejestrowana w PUP w Chełmie jako osoba poszukująca pracy 

□ nieaktywna zawodowo 

□ osoba pracująca, w tym: 

□ rolnik 

□ osoba samozatrudniona 

□ zatrudniona w administracji publicznej 

□ zatrudniona w organizacji pozarządowej 

□ zatrudniona w prywatnej firmie 

Czy posiada Pan / Pani orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności?  
□ TAK                     □ NIE     
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Reprezentowany sektor: 

□ publiczny (JST, jedn. działająca przy JST, ops) 

□ gospodarczy (przedsiębiorca / osoba fizyczna prowadząca działalność 

□ społeczny (osoba prywatna, przedstawiciel organizacji pozarządowej) 

 

Data wypełnienia……………………………. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY !!! 


