
 

str. 1 
 

 
 

 

 
ANKIETA DIAGNOSTYCZNA 

 
Szanowni Państwo,  
  
w związku z trwającymi pracami nad nową zintegrowaną LSR - Lokalną Strategią Rozwoju  
dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027 
przedstawiamy Państwu ankietę diagnostyczną, która jest elementem procesu konsultacji społecznych. 
 
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat: 
 

➢ problemów i potrzeb w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia  
w ramach nowej LSR; 

➢ zakresów jakie mają zostać wsparte w ramach wdrażania nowej LSR w kontekście różnych obszarów możliwych do 
wsparcia w ramach nowej LSR; 

➢ określenie grupy, która w ramach LSR wymagała będzie szczególnego wsparcia; 
➢ określenie kanałów do komunikacji na linii LGD-lokalna społeczność.   

 
Ankieta skierowana jest do mieszkańców z obszaru gmin, na których działa LGD „Vistula-Terra Culmensis”, tj. z obszaru gmin:  
Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, 
Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą oraz do osób, które nie zamieszkują bezpośrednio obszaru objętego 
LSR ale działają na jego rzecz - prowadzą firmę, działają np. w OSP, pracują w szkole.  
 
Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut.  
 
 

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi.  
Dziękujemy za udział w badaniu. 

 
  

Zarząd Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  

„Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” 
 
 

 
 
 

Badanie  ankietowe prowadzone jest w ramach procesu konsultacji na rzecz opracowania  
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  

dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)  
”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027. 

Zadanie jest realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie 19.2. Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Biura LGD: 
tel. 501-7651-541 lub 795-761-000 
e-mail: sekretariat@lgdvistula.org 
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ANKIETA JEST ANONIMOWA 
 

Dane dotyczące osoby, która wypełnia ankietę  - charakterystyka ludności 
 
Wstaw X 
 
Płeć  

 Kobieta 

 Mężczyzna  

 
Wiek 

 do 18 lat 

 18-25 lat 

 26-35 lat 

 36-45 lat 

 46-54 lat 

 więcej niż 55 lat 

 
Wypełniam ankietę jako mieszkaniec obszaru objętego LSR, tj. mieszkam na terenie:  
 

 Gminy Chełmno 

 Gminy Grudziądz 

 Gminy Gruta  

 Gminy Lisewo 

 Miasta i Gminy Łasin  

 Gminy Płużnica  

 Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński  

 Gminy Rogóźno  

 Gminy Stolno  

 Gminy Świecie nad Osą  

 nie mieszkam na terenie żadnej z w/w gmin ale działam na rzecz lokalnej 
społeczności z obszaru Gminy:  
                                                          ....................................................... 

 
 
Wypełniam ankietę jako osoba działająca na rzecz lokalnej społeczności z obszaru 
objętego LSR , tj. jako: 
Wypełniam jako osoba posiadająca siedzibę, filię, oddział lub której zakres działalności, 
 obowiązki zawodowe obejmują obszar objęty LSR. 

 Wójt 

 Radny 

 Sołtys, członek rady sołeckiej 

 pracownik urzędu gminy   

 członek koła gospodyń wiejskich  

 członek ochotniczej straży pożarnej 

 członek stowarzyszenia 

 członek fundacji 

 pracownik szkoły 

 pracownik przedszkola, żłobka 

 pracownik w firmie, której siedziba jest na terenie objętym LSR 

 członek klubu seniora, uniwersytetu III wieku 

 ksiądz 

 inne: 
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Pytania ankietowe 

1. Jakie są wg Pani/Pana największe problemy obszaru objętego LSR? 

Proszę o wskazanie 5 najważniejszych wg Pani/Pana obszarów problemów, które wymagają 

szczególnego wsparcia w ramach wdrażania nowej LSR.  

Do  wymienionych obszarów problemowych można dopisać inne nowe obszary, które wg 

Pani/Pana występują i należy je ująć w nowej LSR. 

                                                                                                                   Proszę wpisać 
wartości od 1 do 5 gdzie 1 oznacza, że ten obszar problemowy wymaga największego 

wsparcia w ramach nowej LSR. 

 
PROBLEMY OBSZARU 

Najważniejsze 
problemy 
obszaru 
objętego  
LSR to: 

niewystarczająco rozwinięta i dostosowana infrastruktura społeczna i 
rekreacyjna,  w tym szczególnie dedykowana do osób z 
niepełnosprawnościami i do osób starszych 

 

niski poziom przedsiębiorczości  

wysoki poziom bezrobocia  

wysoki odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

zagrożenie trwałą marginalizacją, szczególnie na obszarach problemowych  

niekorzystne zjawiska społeczne na obszarach gdzie funkcjonowały 
państwowe gospodarstwa rolne (PGR) 

 

niska liczba regularnie odbywających się działań/zajęć w obiektach 
użyteczności publicznej typu: świetlice wiejskie, miejsca rekreacji, obiekty 
sportowe, biblioteki, w tym niska liczba działań ukierunkowanych na konkretne 
grupy odbiorców: dzieci i młodzież, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami 

 

niska aktywność społeczna, w tym niska aktywność na rzecz wspierania i 
upowszechniania idei samorządowej 

 

słabe wyniki w kształceniu  

starość demograficzna społeczności obszaru LGD  

niski potencjał turystyczny w kontekście występowania walorów 
przyrodniczych, kulturowych, atrakcji turystycznych jak i potencjalnych 
obiektów/miejsc, które mogą się stać nowymi produktami turystycznymi, 
obecność produktów markowych, stan rozwoju zagospodarowania 
turystycznego w postaci obiektów noclegowych, stan infrastruktury turystycznej 

 

inne:  
 
 

 

inne:  
 
 

 

inne: 
 
 

 

inne: 
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2. Jakie są wg Pani/Pana największe potrzeby obszaru objętego LSR? 

Proszę o wskazanie najważniejszych wg Pani/Pana potrzeb obszaru, które wymagają 
szczególnego wsparcia w ramach wdrażania nowej LSR. 

                                                                                                                    Proszę wpisać 
wartości od 1 do 4  

gdzie 1 oznacza, że ten zakres wymaga największego wsparcia w ramach LSR  
i LGD winna przeznaczyć na ten obszar najwięcej środków. 

  

Możliwe zakresy wsparcia ze środków FEdKP -  
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 -  

program dla funduszy europejskich wdrażanych za pośrednictwem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Wsparcie seniorów –poprzez działania w ramach klubów seniora,  w ramach 
gospodarstw opiekuńczych mające na celu ochronę przed wykluczeniem 

 

Wsparcie dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat poprzez  poprawę dostępu do 
usług czasu wolnego np. tworzenie klubów młodzieżowych, ukierunkowanych na 
rozwijanie ich kompetencji, umiejętności, uzdolnień  oraz zainteresowań, organizacja 
zajęć w świetlicach, warsztaty, wizyty studyjne, warsztaty ginących zawodów 

 
 
 

Edukacja osób dorosłych- działania na rzecz edukacji pozaformalnej poprzez 
tworzenie  
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) - „uczenie się przez całe życie”, 
podnoszenie lub zmiana kwalifikacji, nabycie umiejętności lub kompetencji 
kluczowych, cyfrowych. 

 

Wsparcie osób dorosłych ukierunkowane na przełamywanie stereotypów 
związanych z płcią  poprzez tworzenie np. klubów rodzica, organizowanie 
szkoleń/warsztatów  i innych form podnoszenia wiedzy i świadomości dla osób 
zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą. 

 

 
Proszę wpisać wartości od 1 do 12 

gdzie 1 oznacza, że ten obszar wymaga największego wsparcia  w ramach LSR  
i LGD winna przeznaczyć na ten obszar najwięcej środków. 

 

Możliwe zakresy wsparcia ze środków WPR 
Wspólna Polityka Rolna na lata 2021-2027 -  

program wdrażany za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

tworzenie nowych firm  

rozwój istniejących firm  

rozwijanie przedsiębiorstw społecznych  

rozwój/tworzenie gospodarstw agroturystycznych  

rozwój/tworzenie zagród edukacyjnych  

rozwój/tworzenie gospodarstw opiekuńczych  

tworzenie i rozwój tzw. krótkich łańcuchów żywnościowych   

poprawa dostępu do podstawowych usług dla lokalnych społeczności, w tym 
edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej 

 

przygotowanie koncepcji inteligentnych 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 wzmacnianie programów 
edukacji liderów życia publicznego i społecznego 

 

włączenie społeczne osób w niekorzystanej sytuacji,  
w tym rozwój usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego,  
z wyłączeniem inwestycji w publiczną infrastrukturę techniczną 
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3. Prosimy o wskazanie jaka grupa społeczna lub wiekowa wymaga szczególnego 

wsparcia w ramach nowej LSR?   

Proszę o wskazanie 3 grup społecznych lub wiekowych, które wg Pani/Pana wymagają 

szczególnego wsparcia w ramach wdrażania nowej LSR.  

Można do wskazanych poniżej grup  dopisać swoją inną propozycję.   

 

                                                                                                              Proszę wpisać 

wartości od 1 do 3 

gdzie 1 oznacza, że grupa ta wymaga najbardziej szczególnego wsparcia  w ramach LSR. 

 

osoby zamieszkujące obszary tzw. po-PGR  

kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci  

osoby samotne  

samotny rodzic  

osoby z niepełnosprawnościami   

osoby poszukujące zatrudnienia  

osoby, które ukończyły szkołę   

kobiety   

migranci   

rolnicy niskotowarowi   

małe przedsiębiorstwa  

osoby bez wykształcenia  

dzieci do lat 18  

młodzież w wieku 18 do 24 r.ż.   

osoby dorosłe w wieku od 25 r.ż. do 54 r.ż.   

osoby dorosłe powyżej 55 r.ż.   

inne: 
 
 

 

inne: 
 
 

 

inne: 
 
 

 

 

 

4. Prosimy o wskazanie kanałów komunikacji, które LGD powinna stosować by jak 
najskuteczniej informować Państwa o podejmowanych przez siebie działaniach, w tym o 
prowadzonych konsultacjach, ogłaszanych konkursach, podejmowanych działaniach 
animacyjno - integracyjnych.  
Można do wskazanych poniżej kanałów dopisać swoją inną propozycję.   

 
Proszę wpisać wartości od 1 do 3  

gdzie 1 oznacza, że ten kanał komunikacji jest dla Pana/Pani najskuteczniejszy.  
 

strona www.lgdvistula.org  

profil społecznościowy Facebook   

tablica ogłoszeń w siedzibie LGD  

tablice ogłoszeń na terenie sołectw z obszaru objętego LSR  
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materiały powielane – foldery, ulotki kolportowane w urzędach gmin, w lokalnych 
sklepach, przychodniach na terenie gmin z obszaru objętego LSR 

 

spotkania, szkolenia organizowane  bezpośrednie na terenach gmin z obszaru 
objętego LSR 

 

spotkania/szkolenia w formule on-line   

spotkania podczas wydarzeń promocyjno-informacyjnych organizowanych na 
terenie gmin z obszaru objętego LSR  

 

ogłoszenia w lokalnej prasie o zasięgu lokalnym, gminnym   

inne:  
 
 

 

inne: 
 
 

 

inne: 
 
 

 

inne: 
 
 

 

 
5. Jeżeli Pani/Pan ma inne opinie i uwagi, propozycje związane z procesem budowania 
nowej LSR to prosimy je tu opisać: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dziękujemy za poświęcony czas podczas wypełniania ankiety !!! 

 
 


