
 
Szanowni Państwo, 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław to stowarzyszenie, które powstało 

w 2015 roku poprzez współpracę władz publicznych, lokalnych partnerów sektora gospodarczego, 

społecznego i mieszkańców miasta Inowrocławia. LGD w perspektywie finansowej 2014-2020 

realizowało Lokalną Strategię Rozwoju Inowrocławia w ramach środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Przez wspólną pracę różnorodnych sektorów, wsparło swoimi działaniami mieszkańców 

w ramach aktywizacji społecznej oraz zawodowej.  

 Celem ankiety oraz wywiadów i spotkań jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami Miasta 

Inowrocławia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego w nowej perspektywie, wskazując kierunki działań na 

najbliższe lata do 2027 roku. Zadaniem realizacji Strategii jest znalezienie rozwiązań dla lokalnego, 

oddolnego rozwoju w postaci realizacji projektów dokładnie dopasowanych do miejscowych potrzeb.  

 Wierzymy, że Państwa odpowiedzi na pytania pozwolą zdiagnozować problemy występujące 

na obszarze Miasta Inowrocławia i wspólnie odnajdziemy rozwiązania kluczowych kwestii.  

UWAGA! Wypełnione ankiety będą odbierane do dnia 18.02.2023r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.  

 

1. Proszę wskazać obszar zamieszkania w Inowrocławiu (zaznaczyć krzyżykiem):  

 

 

 

 

 

 

 

2. Metryczka – płeć 

 

 

 

3.  Metryczka – wiek 

 

 

 

 

 

 

 

Osiedle Mątwy  

Osiedle Piastowskie  

Osiedle Solno  

Osiedle Stare Miasto  

Osiedle Szymborze  

Osiedle Uzdrowiskowe  

Kobieta  

Mężczyzna  

18-30 lat  

31-40 lat  

40-50 lat   

51-60 lat  

61-70 lat  

70 +  



 
4. Metryczka - wyksztalcenie 

 

 

 

 

 

 

5.  Jakie obszary są kluczowe w ramach kierunku rozwoju obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju? 

(Proszę wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jakie inicjatywy/projekty są najbardziej potrzebne mieszkańcom? (Proszę wskazać max. 3 

odpowiedzi): 

 

 

 

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Zawodowe  

Średnie  

Wyższe niepełne  

Wyższe  

Przełamanie stereotypów związanych z płcią na obszarze LSR.  

Wsparcie dzieci i młodzieży z obszaru LSR w ramach rozwijania ich kompetencji, 
umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań. 

 

Wsparcie w zakresie pozaformalnych inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych 
mieszkańców obszaru LSR, 

 

Wsparcie osób w trudniejszej sytuacji, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

 

Wsparcie osób starszych - włączenie i aktywizacja społeczna.  

Szeroko pojęta aktywizacja społeczna, która nie jest ograniczona do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

Inne, jakie?  

Organizacja imprez/festynów  Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla 
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

 

Podtrzymywanie lokalnych tradycji  Rozwój systemu edukacji włączającej dla 
wszystkich osób uczących się 

 

Działalność kulturalna  Rozwój ofert formalnego i pozaformalnego 
kształcenia i uczenia się dorosłych 

 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości  Kluby seniora  

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi 

 Usługi opiekuńcze osób starszych  

Podniesienie kompetencji przedstawicieli 
podmiotów tworzących  instytucje opieki nad 
dziećmi 

 Kluby młodzieżowe  

Organizacja szkoleń/warsztatów z zakresu 
aktywizacji społecznej 

 Wsparcie działalności artystycznej  



 
7.  Do kogo powinny być skierowane działania w ramach poszczególnych inicjatyw/projektów? 

(Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Co jest silną stroną Inowrocławia ?  

 

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

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

9. Co jest słabą stroną Inowrocławia? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Dziękujemy za współpracę oraz zachęcamy do kontaktu  

ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław 

Kobiet  

Mężczyzn  

Dzieci i młodzieży  

Osób Starszych  

Bezrobotnych  

Osób niepełnosprawnych  

Przedsiębiorców  

Wszystkich mieszkańców Inowrocławia  


