AKTYWNOŚD SPOŁECZNA I POCZUCIE WIĘZI
Miejsce zamieszkania rodziny:
miejscowośd do 500 mieszkaoców,
miejscowośd od 500 do 1000 mieszkaoców,
miejscowośd powyżej 1 000 mieszkaoców

Liczba osób w rodzinie:
1 osoba
2-3 osoby
4-5 osoby
więcej jak 5 osób

Główne źródła dochodów rodziny:
tylko rolnictwo
rolnictwo i środki z poza rolnictwa (np. praca, własna działalnośd gospodarcza)
praca w innej firmie
własna działalnośd gospodarcza
inne - wymieo jakie: ………………………………………………………………………

ANKIETA:
1. W jakich wydarzeniach społecznych uczestniczyli członkowie rodziny w 2010 r.
Rodzaj wydarzenia

Konkretna nazwa / rodzaj
aktywności

Liczba osób
uczestnicząca z
rodziny

Miejsce wydarzenia
(nazwa miejscowości,
organizator)

Udział w organizacji społecznej
Udział w społecznym komitecie
Udział w imprezie kulturalnej
Udział w imprezie sportowej
Udział w imprezie rekreacyjnej
Udział w spotkaniach wiejskich
Udział w zajęciach integracyjnych
Korzystanie z infrastruktury
społecznej (boisko, plac zabaw, etc.)
Inne jakie:
Inne jakie:
Inne jakie:

przykład:
Rodzaj wydarzenia
Udział w organizacji społecznej
Udział w imprezie kulturalnej

Konkretna nazwa / rodzaj aktywności
Ochotnicza Straż Pożarna w xxx
Dni sołectwa xxx

Liczba osób
uczestnicząca z
rodziny
1
4

Miejsce wydarzenia
Sołectwo xxx
Sołectwo zzzz

2. Dlaczego tutaj mieszkam
a) Wymieo 3-5 głównych czynników zadowolenia z zamieszkiwania w swojej miejscowości
dla Pana / Pani rodziny. Prosimy wstawid (1) przy tym czynniku, który jest najważniejszy i
(5) który jest mniej ważny ale istotny.
Nazwa czynnika zadowolenia z zamieszkiwania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ranking (od 1
do 5)

Satysfakcja z pracy (wysokośd zarobków, bliskośd do pracy, miła atmosfera, inne)
Bezpieczeostwo zamieszkiwania
Bliskośd do rodziny
Posiadany majątek (dom, nieruchomości gruntowe, inne)
Bliskośd do innych ośrodków np. miasta, inne sołectwa
Dobre warunki ekologiczne (czystośd, brak zanieczyszczeo, etc.)
Bliskośd do instytucji publicznych (szkoła, urząd gminy, dom kultury, etc.)
Dobre połączenia komunikacyjne (drogi, PKS, kolej, etc.)
Satysfakcjonująca infrastruktura techniczna (drogi, woda, kanalizacja, światło, etc.)
Inne jakie:

b) Jakie czynniki są dla Pana / Pani rodziny ważne w zakresie „przywiązania” do miejsca
zamieszkania. Prosimy wstawid (1) przy tym czynniku, który jest najważniejszy i (5) który
jest mniej ważny ale istotny.
Nazwa czynnika „przywiązania do miejsca zamieszkania”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ranking (od 1
do 10)

Rodzina
Kultura lokalna
Spuścizna historyczna (wspólne losy, tradycje, obrzędy, etc)
Religia (wspólnota parafialna lub inna)
Dająca się wyróżnid i wyodrębnid specyfika regionu
Miejsce urodzenia i rozwoju edukacyjnego, zawodowego i społecznego
Poczucie integracji ze środowiskiem (wspólne spotkania, współodpowiedzialnośd)
Uczestnictwo w lokalnych organizacjach i instytucjach
Inne jakie:

c) Jakie czynniki, negatywne sytuacje lokalne mogą byd przyczyna wyjazdu czy emigracji i
zmiany miejsca zamieszkiwania dla Pana / Pani lub innego członka rodziny. Prosimy
wymienid w kolejności od 1 do 5 główne powody ewentualnej zmiany zamieszkiwania:
1. czynnik 1: …………………………………………………………….……………………
2. czynnik 2: …………………………………………………………….……………………
3. czynnik 3: …………………………………………………………….……………………
4. czynnik 4: …………………………………………………………….……………………
5. czynnik 5: …………………………………………………………….……………………

3. Uwagi i opinie na tematy związane z badaniami:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Wyżej wymieniona ankietę wypełniam w imieniu:
tylko własnym
w imieniu rodziny po wspólnym uzgodnieniu
Metryczka dotycząca osoby wypełniającej ankietę (prosimy podkreślid właściwą odpowiedź):
Wiek
13 – 25 lat
26 – 45 lat
46 – 60 lat
61 lat i więcej
Płed
kobieta
mężczyzna
Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
Jaki był Pana / Pani (lub rodziny) kontakt z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżaoskiej”
brak kontaktu,
informacja medialna (zaznaczyd źródło: Internet /prasa / radio i telewizja / ulotka, plakat / inne jakie: ………,
udział w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez LGD
udział w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez inną instytucję,
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
realizacja projektu finansowanego przez LGD
inne kontakty, wskaż jakie: …………………………………………………………………...

Dodatkowe informacje:
Stanisław Baska, e-mail: stachbas@poczta.onet.pl, tel. 607 560 016.
Damian Zakrzewski, e-mail: zakrzewskidamian@gmail.com, tel. 728 383 622

