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ANKIETA 

 

Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zajmuje się przygotowaniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR), która dotyczy diagnozy oraz analizy SWOT (mocnych stron, słabych stron, 

szans, zagrożeń) obszaru Miasta Inowrocławia. 

 Na każdym etapie tworzenia LSR zależy nam na Państwa opinii, dlatego zapraszamy do 

zgłaszania uwag dotyczących wstępnej propozycji określonych celów ogólnych, celów szczegółowych 

oraz proponowanych przedsięwzięć możliwych do realizacji. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura pod numerem telefonu 663662734 lub 

mailowo lgd@inowroclaw.pl, atrojanowska@inowroclaw.pl, jsojkowska@inowroclaw.pl . 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas! 

 

1. Analiza SWOT. 

Czynniki analizy SWOT 
Waga Czynniki wewnętrzne Waga Czynniki zewnętrzne 

1,00 Mocne strony - S 1,00 Szanse - O 

0,20 Uzdrowisko Inowrocław - ważny ośrodek 

uzdrowiskowy, z rozwiniętą bazą turystyczną i 

rehabilitacyjną oraz korzystnymi warunkami 

środowiskowymi (złoża surowców naturalnych), 

miejsce wielu imprez, z potencjałem do tworzenia 

nowych miejsc pracy, rozwoju nowych usług i 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia. 

0,20 Efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, 

w tym wsparcie Unii Europejskiej, krajowe i 

samorządu lokalnego.  

0,13 Dogodne położenie miasta, w bliskiej odległości od 

dużych ośrodków aglomeracyjnych, atrakcyjna 

lokalizacja dla rozwoju i zakładania nowych firm. 

0,17 Rozwój infrastruktury (w tym budowa obwodnicy) z 

zachowaniem zielonego profilu miasta. 

0,13 Dobrze rozwinięta turystyka z profesjonalnym 

zapleczem, baza rozrywkowa dla kuracjuszy, 

doskonała baza wypadowa do okolicznych miast. 

0,17 Wzrost znaczenie Inowrocławia - promocja miasta, 

ogólnopolska kampania medialna i uczestnictwo w 

targach ogólnopolskich oraz zawodach 

sportowych. 

0,13 Aktywne organizacje pozarządowe - duża liczba 

organizacji pozarządowych z dużym potencjałem 

merytorycznym i kadrowym, w tym działające 

nieformalnie, posiadające doświadczenie i 

świadomość potrzeb oraz szeroką ofertę 

świadczonych usług, dające możliwość wolontariatu. 

0,10 Rozwój nowych form uczestnictwa w życiu 

społecznym (w sporcie, kulturze, edukacji i 

rozrywce) przy wykorzystaniu nowych technologii. 

0,11 Szeroka oferta kulturalna i sportowa - bezpłatne 

imprezy kulturalne i sportowe, miejsca i obiekty do 

organizacji imprez odnoszące się do bogatej historii 

miasta. 

0,08 Tendencja do rozwoju upowszechniania wiedzy - 

uczenia przez całe życie. 

0,09 Rozwinięty przemysł i otoczenie gospodarcze 

(inkubatory, Inowrocławski Obszar Gospodarczy, 

BOIN, organizacje gospodarcze), dbające o 

środowisko - RIPOK i oczyszczalnia, ekologiczne 

autobusy. 

0,08 Tendencja do wydłużania się życia - innowacje i 

rozwój medycyny. 
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0,06 Aktywność w sferze działalności gospodarczej - 

wzrastające wskaźniki dotyczące zakładania firm, 

powstające nowe firmy i wzrastająca świadomość w 

zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

0,05 Adaptacja innowacyjnych rozwiązań na rynek 

lokalny w szczególności wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. 

0,05 Sport - Zaangażowanie dzieci i młodzieży, osób 

dorosłych i kadry wynikające z miejskich tradycji 

sportu, spełniające funkcje oferty spędzania czasu 

wolnego. 

0,05 Tendencja do tworzenia partnerstw publiczno-

społecznych. 

0,05 Dobrze zdiagnozowana i zorganizowana przez 

instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 

pomoc dla zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w tym oferta szkoleń i istniejąca infrastruktura. 

0,05 Rozwój klastrów, współpraca, sieciowanie 

produktów regionalnych. 

0,05 Wysoki poziom edukacji w oparciu o dobrą 

infrastrukturę i osób zaangażowanych w 

przedsięwzięcia kultury, sportu i turystyki, uzdolniona 

młodzież. 

0,05 Wyspecjalizowanie organizacji dzięki silnie 

ustalonym priorytetom i monitoringowi wdrażanych 

działań z wykorzystaniem wolontariatu ("sztywny 

kręgosłup misji i wizji organizacji") 

Czynniki analizy SWOT 
Waga Czynniki wewnętrzne Waga Czynniki zewnętrzne 

1,00 Słabe strony - W 1,00 Zagrożenia - T 

0,17 Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia i szarej 

strefy, mała liczba ofert pracy, także po stażu. 

0,15 Planowane reformy ogólnokrajowe, polityka 

państwa i przepisy prawa. 

0,14 Mała aktywność społeczno-zawodowa wykluczonych 

społecznie i ubogich 

0,15 Niska atrakcyjność inwestycyjna województwa 

kujawsko-pomorskiego na tle kraju. 

0,13 Niska aktywność społeczna i obywatelska 

mieszkańców oraz niski poziom kapitału 

społecznego, w tym osób młodych oraz niska 

motywacja do zmian. 

0,15 Niekorzystne zmiany demograficzne - starzenie się 

społeczeństwa i spadek liczby mieszkańców. 

0,10 Emigracja młodych, zdolnych, przedsiębiorczych 

osób, z powodu niskich zarobków. 

0,10 Niski wzrost gospodarczy, skutkujący spadkiem 

dochodów oraz wzrostem liczby osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

0,10 Coraz większa liczba osób zależnych, samotnych, 

wymagających opieki w domu i niewystarczające 

wsparcie tych osób. 

0,10 Brak stałego wsparcia finansowego na trwałość i 

rozwój projektów ministerialnych. 

0,09 Dzielnice szczególne zdewastowane, generujące 

zagrożenie wykluczeniem społecznym. 

0,10 Zbiurokratyzowany system pozyskiwania środków 

finansowych, kryteria formalne ograniczające 

dostępność do uzyskania dofinansowania. 

0,08 Kształcenie zawodowe nie odpowiadające na 

potrzeby rynku pracy, brak rozwoju szkolnictwa 

wyższego o nowe kierunki i bazy naukowej, braki w 

wykształceniu kadry. 

0,08 Brak motywacji finansowej pracowników 

wybierających zawody pomagające osobom 

niepełnosprawnym i niesamodzielnym. 

0,07 Niskie kwalifikacje kierunkowe pracowników, małe 

zainteresowanie szkoleniami i dokształcaniem. 

0,08 Rosnące wymagania rynku pracy. 

0,07 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, mało 

projektów proekologicznych, zanieczyszczenie 

środowiska. 

0,05 Niedoskonały system wsparcia społecznego, który 

wzmacnia patologiczne zachowania - uzależnienie 

od pomocy, dziedziczenie zachowań. 

0,05 Niska innowacyjność i rentowność przedsiębiorstw, 

brak współpracy. 

0,04 Mentalność, stereotypy, niechęć do korzystania ze 

wsparcia szkoleniowego przez osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 
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2. Propozycje celów głównych oraz celów szczegółowych. 

Cel ogólny 1. Wzrost jakości życia mieszkańców Inowrocławia. 

Uwagi i propozycje: 

 

 

 

 

. 

Cel szczegółowy 1. Podjęcie zatrudnienia przez osoby pozostające bez zatrudnienia do 
2023 roku. 

Uwagi i propozycje: 

 

 

 

 

 

Cel ogólny 2. Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu 

(mniejsza ilość korzystających z pomocy społecznej). 

Uwagi i propozycje: 

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 2. Zaktywizowanie osób wykluczonych społecznie i ubogich  w 

zakresie społecznym i zawodowym. 

Uwagi i propozycje: 
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3. Propozycje przedsięwzięć: 

Cel ogólny 1. Wzrost jakości życia mieszkańców Inowrocławia. 

Cel szczegółowy 1. Podjęcie zatrudnienia przez osoby pozostające bez zatrudnienia do 
2023 roku. 

1.1.1. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje (preferencje co do branż – 
udokumentowane potrzeby szkoleń). 

1.1.2. Doradztwo – zawodowe dla młodzieży i dorosłych (w tym indywidualne). 

1.1.3. Kluby pracy.  

1.1.4. Warsztaty diagnozujące kompetencje społeczne i niwelujące  braki w 
zdiagnozowanych kompetencjach. 

1.1.5. Kształcenie w formach szkolnictwa zawodowego (szkoły, kwalifikacyjne kursy 
zawodowe). 

1.1.6. Animacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej. 

Uwagi i propozycje: 
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Cel ogólny 2. Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu 
(mniejsza ilość korzystających z pomocy społecznej). 

Cel szczegółowy 2. Zaktywizowanie osób wykluczonych społecznie i ubogich  w 
zakresie społecznym i zawodowym. 

2.2.1. Kluby samopomocy i świetlice środowiskowe. 

2.2.2. Zorganizowana aktywność społeczna. 

2.2.3. Liderzy lokalni i animatorzy lokalni. 

2.2.4. Steetworking dla osób wykluczonych społecznie. 

2.2.5. Rówieśnicze grupy wsparcia. 

2.2.6. Pomoc sąsiedzka i usługi wzajemnościowe. 

2.2.7. Coaching i mentoring tematyczny. 

2.2.8. Zielona alternatywa. 

2.2.9. Warsztaty samoobrony. 

2.2.10. Warsztaty psychologiczne – grupy wsparcia dotyczące przeciwdziałaniu 
przemocy. 

2.2.11. Mobilne zajęcia komputerowe z elementem przeciwdziałania 
cyberprzestępczości. 

Uwagi i propozycje: 
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ZGŁASZAJĄCY 

Nazwa i adres 
zgłaszającego 
uwagi 

 

Osoba do 
kontaktu 

imię i nazwisko  

numer telefonu  

e-mail  

strona www  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej fiszce na potrzeby 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta 
Inowrocławia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2135). 

 


