
 

 

 

 

ANKIETA 

Zwracamy się do Pani(a) z prośbą wypełnienia ankiety. Wszelkie Państwa sugestie będą dla nas cenne 

podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz pomogą nam podjąć decyzje bliższe rzeczywistym  

potrzebom i oczekiwaniom Państwa.  

 Celem ułatwienia Państwu odniesienie się  do powyższego tematu proponujemy kilka pytań 

dotyczących zagadnień projektu. 

 

1. Proszę wymienić problemy społeczne, z którymi Państwa zdaniem borykają się mieszkańcy gminy 

Lniano? 

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

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

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

2. Proszę powiedzieć, który z wyżej wymienionych problemów charakteryzuje się największą skalą w 

gminie Lniano? 

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

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

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

3. Jakie działania według Państwa powinny zastosować władze gminy aby zniwelować problemy 

społeczne?  

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

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

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

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

4. Jednym z największych problemów zarówno gminy jak i całego kraju stanowi zjawisko bezrobocia. 

Jakie działania powinny zastosować odpowiednie instytucje aby zmniejszyć skalę tego zjawiska ? 

 

 

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

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

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

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



5. Spośród wymienionych „aktywnych”  działań proszę podkreślić te, które według Państwa mogą 

najbardziej przyczynić się  do zmniejszenia bezrobocia: 

 

1) pożyczki dla osób bezrobotnych i zakładów pracy udzielane w celu tworzenia nowych miejsc 

pracy oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnego 

2) szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych umożliwiające zdobywanie nowych 

umiejętności i podtrzymywanie aktywności zawodowej;  

3) prace interwencyjne, prace społ.-użyteczne, roboty publiczne  

4) finansowanie zatrudniania absolwentów, np. przez odbycie stażu i zdobycie nowych kwalifikacji;  

5) wszelkie poradnictwo (doradztwo zawodowe, społeczne )-ułatwiające poruszanie się na rynku 

pracy. 

6. Proszę powiedzieć  jakie Państwa zdaniem  stanowią  skutki bezrobocia i ubóstwa  zauważalne w 

gminie Lniano ?  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

7. Czy według Państwa w gminie Lniano istnieje problem niepełnosprawności. Jeśli tak to proszę 

wymienić jakie przeszkody i utrudnienia w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne. 

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

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

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

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

8. Jakie działania władz Państwa zdaniem umożliwiły by integrację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy Lniano? 

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

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

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

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

 

 

 

9. Jakie działania Państwa zadaniem powinny zostać ujęte w projekcie systemowym „Bądź 

aktywnym”, które przyczyniły by się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Lniano, 

narażonych na wykluczenie społeczne? 

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

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

http://www.firma.egospodarka.pl/86168,Dlugotrwale-bezrobotni-pomoze-prywatyzacja-pomocy,1,11,1.html


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

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

 

10. Proszę wymienić inne działania, które umożliwiły by poprawę warunków życia mieszkańców gminy 

Lniano? 

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

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

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

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

 

 

 

 

 


