Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Poddziałanie 19.1.: „Wsparcie przygotowawcze”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR
SONDAŻ OPINII
Szanowni Państwo,
prowadzimy sondaż opinii, które staną się podstawą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na
okres 2021-2027. LSR obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Każdy
mieszkaniec lub przedsiębiorca działający na tym terenie może wypełnić ankietę. Pytania zawarte w
ankiecie dotyczą obszaru działań Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Państwa opinie są
anonimowe. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 20 minut.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej
Strategii Rozwoju!
LGD Partnerstwo Ducha Gór

STRATEGICZNE UKIERUNKOWANIE
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE NASTĘPUJĄCE SPRAWY (0 – nieważne, 5 – najważniejsze).
Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu.
0
1
2
3
dobry dostęp do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
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dogodny dostęp do usług publicznych
dostęp do różnorodnych usług komercyjnych
lokalna współpraca
rozwój przedsiębiorczości i zróżnicowanej gospodarki
troska o włączenie osób ze szczególnymi potrzebami
stosowanie innowacyjnych rozwiązań
zaangażowanie osób młodych i tworzenie sieci społeczności
upowszechnienie wykorzystania rozwiązań cyfrowych
zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu
gotowość do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej
zrównoważone gospodarowanie zasobami (żywność, woda, energia itp.)
świadomość konsumentów (czytanie etykiet, świadome zakupy)

UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI DZIAŁAŃ (0 – nieważne, 5 – najważniejsze).
Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu.
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budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej
wykorzystanie miejscowych zasobów
wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych

UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE OBSZARY ROZWOJU (0 – nieważne, 5 – najważniejsze).
Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu.
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atrakcyjna i zrównoważona turystyka
przedsiębiorczość i zrównoważona lokalna gospodarka
włączanie i integrowanie społeczności i organizacji społecznych

UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE CZYNNIKI JAKOŚCI ŻYCIA (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę
zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu.
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Mieszkania i podstawowe usługi

osobiste

Czynniki sprzyjające
dobrym warunkom
schronienia,
edukacji i zdrowia

Opieka zdrowotna
Edukacja

społecznoekonomiczne

Transport
Łączność i technologie cyfrowe

Czynniki sprzyjające
mobilności, dostępności,
ofercie pracy i konsumpcji,
życiu społecznemu
i kulturalnemu

Praca
Konsumpcja
Przestrzeń publiczna

ekologiczne

Walory kulturalne
Zielone środowisko

Czynniki sprzyjające
dobremu życiu
w zielonym środowisku

Obszary chronione

SAMOOCENA KOMPETENCJI CYFROWYCH
Oceniam swoje kompetencje cyfrowe w obszarach (proszę zaznaczyć właściwe pole):
MOJE KOMPETENCJE
W PRZYSZŁOŚCI

MOJE OBECNE KOMPETENCJE
nie
mam

słabe

raczej
słabe

raczej
dobre

NIE
zamierzam
rozwijać

dobre

zamierzam
rozwijać

INFORMACJA i DANE
KOMUNIKACJA i WSPÓŁPRACA
TWORZENIE TREŚCI CYFROWYCH
BEZPIECZEŃSTWO
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wykorzystuję swoje kompetencje cyfrowe w obszarze (Proszę zaznaczyć właściwe pole)
OBSZAR
edukacja
sprawy codzienne
finanse
relacje z bliskimi
praca i rozwój zawodowy
zdrowie
realizacja zainteresowań
zaangażowanie obywatelskie
religia i potrzeby duchowe

nigdy

sporadycznie

co najmniej
raz w
miesiącu

co najmniej
raz w
tygodniu

codziennie

WIZJA

Jak wyobrażasz sobie obszar, na którym działa LGD za 25 lat?

WARTOŚCI
i PRIORYTETY

Czym warto się kierować w życiu społecznym?

POTRZEBY

Jakie potrzeby ludzi, firm i organizacji są ważne?

POTENCJAŁ
(ZASOBY)

Czym dysponujemy? Co możemy wykorzystać? Co chcemy chronić?

CELE / REZULTATY

Jakich zmian pragniemy? Co do nich prowadzi?

DZIAŁANIA

Co możemy zrobić? W czym chcemy współdziałać? Jak zarządzać?

UWARUNKOWANIA

Co się nam udaje? Z czym sobie radzimy? W czym jesteśmy dobrzy?

Co się nam nie udaje? Z czym sobie nie radzimy?

METRYCZKA – informacje o osobach wyrażających opinie (proszę zaznaczyć właściwe pole)
K

Płeć

M
Wiek

<12

12-14

15-20

21-30

miasto
Miejsce zamieszkania

wieś
Janowice Wielkie
Jelenia Góra
Karpacz
Kowary

Gmina

Mysłakowice
Piechowice
Podgórzyn
Szklarska Poręba
podstawowe
zawodowe

Wyksztalcenie

średnie
wyższe
bez wykształcenia
osoba pracująca
osoba bez zatrudnienia
przedsiębiorca (os. fizyczna)

Status na rynku pracy

osoba ucząca się
osoba na emeryturze
osoba na rencie

31-40

41-50

51-60

>60

