URZĄD MIEJSKI w Olecku – ankieta dot. strategii rozwoju Miasta - NGO

Szanowni Państwo,
prowadzone są prace nad opracowaniem nowej polityki rozwoju naszej
Gminy, które stoi przed wieloma wyzwaniami. Wypełniając ankietę będzie
miała/miał Pani/Pan wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju gminy
Olecko. Chcemy, by nowy dokument był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał
nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom
mieszkańców.
Państwa opinia jest niezwykle ważna, bo tylko wspólnie możemy tworzyć
Gminę przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Jak oceniacie Państwo poziom aktywności mieszkańców Gminy? (proszę zaznaczyć stwierdzenie,
które najlepiej oddaje stan faktyczny, proszę wskazać tylko 1 odpowiedź) Prosimy zaznaczyć X
właściwą odpowiedź
Mieszkańcy są bardzo aktywni, wychodzą z własnymi inicjatywami działań, chętnie
włączają się w działania podejmowane przez samorząd lub sektor pozarządowy
Mieszkańcy przejawiają zainteresowanie działaniami podejmowanymi w Gminie, ale ich
osobisty udział w takich działaniach jest okazjonalny
Społeczność lokalna jest bardzo zróżnicowana pod względem aktywności; wśród ogółu
mieszkańców słabo angażujących się w rozwój Gminy wyróżniają się środowiska liderów i
aktywistów działających na rzecz Miasta lub wspólnot lokalnych
Mieszkańcy chętnie oceniają Gminę, jego władze (Urząd Miejski) oraz instytucje i
organizacje działające w Gminie, ale sami bardzo rzadko angażują się w konkretne
działania
Mieszkańcy słabo utożsamiają się z Gminą, nie interesują się jej rozwojem, nie
przejawiają aktywności społecznej

2. Wokół jakich wartości i celów można najłatwiej skupić mieszkańców? W jaki rodzaj działań
można najłatwiej włączyć mieszkańców? (proszę zaznaczyć X odpowiednie pozycje z poniższej
listy, nie więcej niż trzy)
działania charytatywne
działania na rzecz estetyki i przestrzeni w swojej okolicy
działania kulturalne, na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
działania edukacyjne, podnoszące świadomość obywatelską mieszkańców
działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego
działania integrujące społeczności lokalne, działania integracji międzypokoleniowej
działania religijne
działania sportowe
działania zdrowotne
inne działania – proszę podać jakie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….
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3. W jakich dziedzinach działania sektora pozarządowego stanowić mogą najważniejsze
uzupełnienie i wzbogacenie wobec działań samorządu? (proszę zaznaczyć X odpowiednie
pozycje z poniższej listy, nie więcej niż trzy)
4.
rozwiązywanie problemów społecznych
rozwiązywanie problemów ekologicznych
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
podnoszenie kompetencji (zawodowych, cywilizacyjnych, społecznych) mieszkańców,
rewitalizacja
integracja środowisk w Gminie
inne dziedziny – proszę podać
jakie……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….

5. Jakie wsparcie powinno być dostarczone organizacjom pozarządowym w Gminie? (proszę z
poniższej listy wybrać nie więcej niż trzy najważniejsze) Prosimy zaznaczyć X właściwą
odpowiedź
edukacja w zakresie przygotowania projektów do realizacji
wsparcie finansowe – środki na realizację projektów w ramach grantów, budżetu
obywatelskiego itp.
edukacja w zakresie pozyskiwania środków spoza budżetu gminy , np. z programów Unii
Europejskiej
ułatwienia w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
projekty społeczne
większa otwartość instytucji samorządowych (społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i in.) na
współpracę z organizacjami pozarządowymi
informacja o potrzebach Gminy i mieszkańców,
informacja o planach rozwoju i zamierzeniach władz lokalnych
inny rodzaj wsparcia – proszę wskazać jaki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….
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METRYCZKA:
Liczba osób zatrudnionych w różnej formie w organizacji w grudniu 2020. Prosimy zaznaczyć X właściwą odpowiedź
brak osób zatrudnionych
1-5 osób
6-9 osób
10-15 osób
powyżej 15 osób
Okres funkcjonowania organizacji: Prosimy zaznaczyć X właściwą odpowiedź
brak osób zatrudnionych
1-5 osób
6-9 osób
10-15 osób
Obszar działania organizacji: Prosimy zaznaczyć X właściwą odpowiedź
Gmina Olecko
Gmina Olecko i gminy sąsiednie
subregion i region
Kraj

Główne podmioty w Gminie, z którymi współpracuje organizacja: Prosimy zaznaczyć X właściwą odpowiedź
samorząd lokalny
inne organizacje pozarządowe
parafie
szkoły i inne podmioty edukacji
podmioty nauki i badań
instytucje kultury
lokalny biznes
inne podmioty – proszę wskazać jakie:

Główna misja organizacji:
rozwój kapitału ludzkiego
ochrona środowiska
zachowanie dziedzictwa kulturowego
pomoc społeczna
integracja społeczna
edukacja
nauka
ekonomia społeczna
działalność charytatywna
inne – proszę wskazać jakie:
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