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Badanie poziomu poczucia więzi z miejscem zamieszkania  

na terenie LGD „Kraina Dinozaurów” 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe.  

Jego wyniki będą wykorzystane do wykazania oddziaływań działań Stowarzyszenia. 

 
1. Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” działa na terenie 7 gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, 

Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.  

Proszę o podanie, co spowodowało, że mieszka Pani/Pan na tym terenie: 

a. Jestem mieszkańcem terenu LGD od urodzenia 

b. Przeprowadziłam/em się tu jako dziecko (był to wybór rodziców) 

c. Przeprowadziłam/em się tu jako osoba dorosła, ponieważ tu znalałam/em pracę 

d. Przeprowadziłam/em się tu jako osoba dorosła, ponieważ podobają mi się te tereny. 

e. Inne (jakie?) 

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

 

2. Co wiąże Panią/Pana z obecnym miejscem zamieszkania? (można wybrać kilka odpowiedzi) 

a. Miejsce pracy 

b. Partner/partnerka 

c. Praca społeczna 

d. Nieruchomość (ziemia, dom, mieszkanie, itp.) 

e. Tradycja (moja rodzina mieszka tu od pokoleń) 

f. Inne (jakie?) 

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

 

3. Proszę ocenić poziom swojego poczucia więzi z miejscem zamieszkania na terenie LGD Kraina 

Dinozaurów. (Proszę zaznaczyć wg skali 1-10, gdzie jeden oznacza najgorszą, a 10 najwyższą ocenę) 

 

Nie jestem zadowolona/y       Jestem bardzo zadowolona/y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Co Pani/Pana zdaniem, z perspektywy mieszkańca, jest największym atutem terenu LGD Kraina 

Dinozaurów? 

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

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

 

METRYCZKA 

Gmina: …..................................................Sołectwo: ….................................................................. 

Wykształcenie: 

podstawowe 

zawodowe 

średnie 

wyższe 
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Płeć: …....................................................................................................................................... 


