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ANKIETA
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Grudziądza!
Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz jest nowym stowarzyszeniem skupiającym osoby
fizyczne, podmioty gospodarcze oraz inne stowarzyszenia, które wspólnie będą działać w obszarze szeroko
rozumianej polityki społecznej.
W związku z kończącym się etapem związanym z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
który dotyczył diagnozy (opisu obszaru i ludności) oraz analizy SWOT (mocnych stron, słabych stron, szans,
zagrożeń) obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (całego miasta Grudziądza) zapraszamy Państwa do
zgłaszania uwag lub przedstawienia propozycji dotyczących wstępnej propozycji określenia celu ogólnego, celów
szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR (w tym typów projektów możliwych do realizacji w ramach tych
przedsięwzięć).
Więcej informacji dotyczących idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgd.grudziadz.pl.
Wypełnione ankiety będą przyjmowane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”
(Al. 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz; czynne: poniedziałek, środa: godz. 14.00 – 18.00, piątek: godz. 9.00 –
13.00) oraz za pośrednictwem poczty e-mail (skan z podpisem) na adres: biuro@lgd.grudziadz.pl
w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku [liczy się data wpływu formularza do Biura Lokalnej Grupy Działania
„Grudziądzki Spichlerz” (e-mail, poczta, osobiście)].
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

1. Dane osoby / podmiotu zgłaszającego uwagi lub propozycje
Imię i nazwisko:
Nazwa reprezentowanego
podmiotu (jeśli dotyczy):
Adres:
E-mail:
Numer telefonu:
Reprezentowany sektor (należy wybrać jedną opcję)
□ publiczny □ społeczny
□ gospodarczy □ mieszkańcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie na potrzeby
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
miasta
Grudziądza
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z
dnia
29
sierpnia
1997
roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

…………………………………..
(czytelny podpis)

Projekt „Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas na obszarze miasta Grudziądz"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR (całego miasta Grudziądza)
MOCNE STRONY
Silna pozycja Grudziądza w regionie jako ośrodka
administracyjnego i gospodarczego

WAGA
0,20

Dogodne położenie Grudziądza w układzie
transportowym kraju i spójny miejski system
komunikacji wewnętrznej
Atrakcyjne walory turystyczne, rekreacyjne
i uzdrowiskowe
Liczne i unikatowe zabytki historyczne oraz szeroka
oferta kulturalna

0,15

Rozbudowana infrastruktura związana z edukacją
i kształceniem zawodowym
Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa
SŁABE STRONY
Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców
oraz mała liczba aktywnych liderów społecznych
Niewystarczająca ilość inicjatyw z zakresu gospodarki
społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz
podmiotów ekonomii społecznej
Niski poziom wynagrodzeń na tle województw/a i kraju

0,20

Bezrobocie z niekorzystną strukturą
Niewystarczająca oferta działań aktywizacyjnych
skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Zmniejszająca się liczba mieszkańców
Wysoka liczba osób długotrwale korzystających
z pomocy społecznej i bierność tych osób na rynku
pracy
Zdegradowane i wymagające rewitalizacji obszary
miejskie

0,15
0,15

0,15
WAGA
0,20
0,10

0,10

0,10
0,20

SZANSE
Efektywne wykorzystanie wsparcia unijnego
w kolejnych latach wzmacniające potencjał
społeczny i gospodarczy Grudziądza
Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz
wyższego zgodnie z potrzebami lokalnego
rynku pracy
Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna
zdegradowanych obszarów miejskich
Korzystna koniunktura gospodarcza
przynosząca nowe miejsca pracy i wzrost
wynagrodzeń
Rozwój instrumentów prawnych
i ekonomicznych wspierających gospodarkę
senioralną (tzw. „srebrną gospodarkę”)
ZAGROŻENIA
Pogłębianie się niekorzystnych tendencji
demograficznych
Przepisy prawne z obszaru polityki społecznej
utrwalające postawy bierne

WAGA
0,30

Zahamowanie wzrostu gospodarczego
skutkujące spadkiem dochodów ludności
i wzrostem liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym
Rosnąca konkurencyjność dużych ośrodków
miejskich

0,25

0,10

0,25
0,20

0,15

WAGA
0,25
0,25

0,25

0,05
0,20

0,05

3. Propozycja celu głównego, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR (w tym typów projektów
możliwych do realizacji w ramach tych przedsięwzięć)
3.1. Cel ogólny (definicja) - odwrócenie dalekosiężnych, negatywnych następstw problemów, które wynikają
z diagnozy obszaru LSR zawartej w analizie SWOT. Cel ogólny stanowi efekt szerszego oddziaływania rezultatu
osiągnięcia celu szczegółowego dla grupy docelowej i jej otoczenia.
Cel ogólny: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
UWAGI/PROPOZYCJE

Projekt „Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas na obszarze miasta Grudziądz"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3.2. Cel szczegółowy (definicja) - odnosi się do precyzyjnie zdefiniowanych w obszarze LSR problemów. Jest to
cel bezpośredni, który stanowi odzwierciedlenie problemu grupy docelowej i który jest osiągany poprzez
wykorzystanie bezpośredniego efektu usług.
Cel szczegółowy 1: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2022 roku
Cel szczegółowy 2: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR do 2022
roku
UWAGI/PROPOZYCJE

3.3. Przedsięwzięcie (definicja) - działanie złożone, wielopodmiotowe, pakiety komplementarnych operacji
(projektów), stanowiące propozycję rozwiązania problemu.
Cel szczegółowy 1: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2022 roku
Przedsięwzięcie 1.1.Wsparcie na rzecz rozwoju trzeciego sektora i wzmocnienia roli liderów lokalnych
Typ projektu 1.1.1. Działania integrujące społeczność lokalną
Typ projektu 1.1.2. Działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych (w tym wsparcie prawne,
organizacyjne, promocyjne)
Typ projektu 1.1.3. Rozwój usług o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz formacyjnym służących
wzmacnianiu roli liderów lokalnych
UWAGI/PROPOZYCJE

Cel szczegółowy 1: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2022 roku
Przedsięwzięcie 1.2. Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR
Typ projektu 1.2.1. Tworzenie i rozwój placówek o charakterze środowiskowym (w tym świetlic
środowiskowych, klubów młodzieżowych, klubów samopomocy)
Typ projektu 1.2.2. Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju usług wzajemnościowych i samopomocowych
lokalnej społeczności

Projekt „Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas na obszarze miasta Grudziądz"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Typ projektu 1.2.3. Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
UWAGI/PROPOZYCJE

Cel szczegółowy 2: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR do 2022
roku
Przedsięwzięcie 2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców objętych LSR
Typ projektu 2.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców przez podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji dających nowe umiejętności społeczne i zawodowe
Typ projektu 2.1.2. Wsparcie partnerskich inicjatyw zmierzających do rozwiązywania problemów rynku pracy
występujących na obszarze objętym LSR
Typ projektu 2.1.3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz tworzenia miejsc pracy
w szczególności w odniesieniu do najważniejszych walorów obszaru objętego LSR
UWAGI/PROPOZYCJE

Cel szczegółowy 2: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR do 2022
roku
Przedsięwzięcie 2.2. Wspieranie inicjatyw z zakresu gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej
Typ projektu 2.2.1. Działania promujące ideę ekonomii społecznej (ES), pobudzające zainteresowanie
sektorem ES, budowanie partnerstw na rzecz ES (działania animacyjne, wspierające)
UWAGI/PROPOZYCJE
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