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A N K I E TA 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław chcąc pozyskać wiarygodne 

informacje na temat odbiorców przyszłych działań w ramach tworzonej Lokalnej Strategii 

Rozwoju, prosi o wypełnienie poniższej ankiety mającej na celu identyfikację obszarów/grup 

podlegających różnego typu wykluczeniom  (grupy defaworyzowane) oraz  określenie 

powodów tych wykluczeń. 

Kryteria uznania grupy za zagrożoną wykluczeniem  (defaworyzowaną) 
 
1. Pozbawienie władzy i dostępu do podejmowania decyzji. 
2. Mniej praw a więcej obowiązków. 
3. Mniej możliwości wyboru a więcej ograniczeń. 
4. Mniej możliwości ekonomicznych i niższa pozycja ekonomiczna. 
5. Mniejsze możliwości edukacyjne, zawodowe, wypoczynku itp. 
6. Większe narażenie na skutki społecznych nacisków i kryzysów.  
7. Dyskryminacja prawna. 
8. Społeczne naznaczanie (napiętnowanie) i praktyki dyskryminujące.  
9. Ograniczenie dostępu do rynku pracy. 
 
 

Wyszczególnienie  
grupy 

Kryteria 
uznania grupy 
za zagrożoną 
wykluczeniem 
(defaworyzow

aną) 
 

Proszę wpisać 
numer/y 

kryterium/ów 
od 1 do 8 z 

listy powyżej 

Uznaniowy wskaźnik   wagi 
problemu od 1 do 5  (proszę 

oprzeć się na własnych 
doświadczeniach, 

obserwacjach) 
1-problem  występuje 
marginalnie 
2-problem  występuje ale nie 
jest dostrzegalny 
3- problem występuje i jest 
dostrzegalny 
4- problem występuje często 
5 -problem zaliczany jest do 
głównych  

Uwagi 

1 Długotrwale bezrobotni 
i bezrobotni z krótkimi 
okresami zatrudnienia. 

   

2 Osoby bez kwalifikacji 
zawodowych 
 

   

3 Osoby 
niepełnosprawne 
 
 

   

4 Osoby uzależnione 
 
 

   

5 Przestępcy, więźniowie, 
ludzie z kryminalną 
przeszłością. 
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6 Samotni rodzice 
 
 

   

7 Kobiety 
 
 

   

8 Młodzież, szczególnie 
bez doświadczeń 
zawodowych lub 
dyplomów szkolnych 

   

9 Osoby starsze 
 
 

   

10 Odbiorcy pomocy 
społecznej 
 
 

   

11 Potrzebujący, ale nie 
uprawnieni do pomocy 
społecznej (Ubodzy, 
samotni) 

   

12 Mieszkańcy budynków 
nadających się do gen. 
remontu lub 
wyburzenia, lub 
mieszkający w złych 
sąsiedztwach 

   

13 Osoby bezdomne 
 
 

   
 
 

14 Inne 
 
……………………………. 

   

 


