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ANKIETA - PLAN KOMUNIKACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
 

 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Grudziądza! 

 

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz (dalej: LGD) jest nowym stowarzyszeniem skupiającym 

osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz inne stowarzyszenia, które wspólnie będą działać w obszarze 

szeroko rozumianej polityki społecznej.   

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez 

wypełnienie niniejszej ankiety osobiście lub przy pomocy ankietera (pracownika Biura LGD). Podane przez 

Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” tj. opisu celów, działań komunikacyjnych i narzędzi (środków przekazu) 

używanych w celu przekazywania informacji pomiędzy LGD a lokalną społecznością (mieszkańcami Grudziądza), 

sektorem publicznym oraz sektorem społeczno-gospodarczym działającym w naszym mieście.  

Wypełnione ankiety będą przyjmowane w Biurze LGD (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 na 

adres: biuro@lgd.grudziadz.pl w terminie do dnia 29 stycznia 2016 roku [liczy się data wpływu ankiety do Biura 

LGD (e-mail, poczta, osobiście)]. 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas! 

 

1. METRYCZKA (proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu) 
 

 

2. Czy słyszał(a) Pan(i) o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”? 

(proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu): 
 

TAK  

NIE (proszę przejść do pytania 4)  

 
 

PŁEĆ WIEK 

kobieta mężczyzna poniżej 30 lat 30 – 50 lat powyżej 50 lat 

     

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

poza Grudziądzem w Grudziądzu 

  

STATUS (proszę zaznaczyć „x”, można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

bezrobotny do 12 m-cy  

bezrobotny długotrwale – powyżej 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat  

osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej  

uczeń/student  

osoba pracująca  

emeryt/rencista  

inny, jaki:  
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3.  W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki 

Spichlerz”? (proszę zaznaczyć „x”, można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
 

strona internetowa LGD: www.lgd.grudziadz.pl  

inne strony internetowe  

portale społecznościowe  

prasa lokalna  

lokalna rozgłośnia radiowa  

telewizja lokalna  

media regionalne  

Biuro Lokalnej Grupy Działania  

konferencje, warsztaty, konsultacje  

plakaty informacyjne/ulotki  

znajomi/rodzina  

inny sposób, jaki:   
 

4. Proszę wskazać najbardziej oczekiwane przez Pana(Panią) sposoby przekazywania informacji dotyczących 

działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” mieszkańcom Grudziądza 

(proszę zaznaczyć „x”, prosimy zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi): 

strona internetowa LGD: www.lgd.grudziadz.pl  

inne strony internetowe  

portale społecznościowe  

kontakt bezpośredni w Biurze Lokalnej Grupy Działania  

konferencje, warsztaty, konsultacje  

plakaty informacyjne, ulotki  

tablice ogłoszeń  

ogłoszenia parafialne  

znajomi/rodzina  

ogłoszenia/informacje w prasie lokalnej  

ogłoszenia/informacje w lokalnej rozgłośni radiowej  

ogłoszenia/informacje w lokalnej telewizji  

ogłoszenia/informacje w mediach regionalnych  

kontakt telefoniczny/wiadomości SMS  

e-mail  

poczta tradycyjna  

stoisko informacyjne LGD podczas wydarzeń miejskich   

inny sposób, jaki:  
 


