
                  
 

ANKIETA  

ocena skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej prowadzonej przez 

 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie jakości 

i efektywności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie” na lata 2014-2020. Zawarcie w ankiecie swoich uwag 

 i opinii pozwoli nam udoskonalić prowadzone formy aktywizacji społeczności lokalnej, dostosowując je 

do Państwa potrzeb. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 3 minut. ANKIETA jest anonimowa. 

Dziękujemy za poświęcony czas! 

 

1. Czy kiedykolwiek uczestniczył Pan/i w działaniach aktywizujących społeczność lokalną 

organizowanych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”? 

             □ tak            □ nie    

 

2. Jak ocenia Pan/i działania aktywizujące społeczność lokalną prowadzone przez Rybacką 

Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”?  

            □ bardzo dobrze           □ dobrze          □ przeciętnie          □ źle       □ nie mam zdania 

 

3. Czy Pana/i zdaniem dotychczasowa ilość i jakość działań aktywizujących społeczność lokalną 

organizowanych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jest 

wystarczająca?  

             □ tak            □ nie    

 

4. Z jakich źródeł informacyjnych dowiedział się Pan/i o działalności Rybackiej Lokalnej Grupie 

Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”? 

      □  strona internetowa RLGD   

      □  strona internetowa gminy członkowskiej     

      □  prasa lokalna 

      □  imprezy plenerowe, wydarzenia kulturalne                  

      □  profil RLGD na portalu społecznościowym 

      □  informacje od rodziny, znajomych itp.     

      □  tablice informacyjne 

      □  inne, jakie? …………………. 



                  
 
 

5. Które z powyższych źródeł informacyjnych są Pana/i zdaniem najlepszym sposobem promocji 

działalności Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”? 

      □  strona internetowa RLGD  

      □  strona internetowa gminy członkowskiej     

      □  prasa lokalna 

      □  imprezy plenerowe, wydarzenia kulturalne                  

      □  profil RLGD na portalu społecznościowym 

      □  informacje od rodziny, znajomych itp.     

      □  tablice informacyjne 

      □  inne 

 

6. Czy Pana/i zdaniem istnieją inne skuteczne metody komunikacyjne, które Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” mogłaby wykorzystać w swojej działalności?  

      □ tak            □ nie    

Jeśli tak, to jakie? 

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

7. Jeśli ma Pan/i uwagi lub sugestie, które pomogłyby usprawnić proces aktywizacji społeczności 

lokalnej, prosimy o wpisanie ich poniżej: 

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

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

PŁEĆ  

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 

GMINA  

 Dobiegniew 

 Drezdenko 

 Kłodawa 

 Skwierzyna 

 Stare Kurowo 



                  
 

 Strzelce Krajeńskie 

 Zwierzyn 

 Inna gmina 

 

WIEK  

 do 20 lat 

 21 - 40 

 41 - 60 

 powyżej 60 lat 

 

GRUPA DEFAWORYZOWANA  

 Kobiety 

 Osoby do 30 roku życia 

 Osoby powyżej 50 roku życia 

 Osoby powyżej 60 roku życia 

 Nie dotyczy 

 

WYKSZTAŁCENIE  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 

 

SEKTOR  

 Społeczny 

 Publiczny 

 Gospodarczy 

 


