
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań.  

W październiku po raz pierwszy poprosiliśmy o wypełnienie ankiety przez osoby, który 

przyszły do nas na doradztwo. W grudniu zrobiliśmy to po raz kolejny. Tym razem 

zebraliśmy 15 ankiet. 

 

 
 

 
 

Średnia, obu pytań jest bliska 5. To pokazuje, że nasze umiejętności są doceniane przez 

beneficjentów. 

 

Czy jest Pani/Pan zadowolona z informacji 
przekazywanych przez pracowników LGD? 

1- nie 

2-raczej nie 

3-średnio 

4-raczej tak 

5-tak 

Czy informacje udzielone przez pracowników 
LGD były przydatne do działań, które 

Pani/Pan podejmują? 

1- nie 

2-raczej nie 

3-średnio 

4-raczej tak 

5-tak 



 
 

Prawie wszyscy pytani wiedzieli o wdrażaniu LSR. To nas bardzo cieszy, ale musimy zwrócić 

jeszcze na to zagadnienie uwagę. 

 

 
 

Czy spotkała się Pani/Pan z informacjami o 
wdrażaniu LSR w Pani/Pana gminie? 

1-nie 

2-tak 

Czy ma Pan/Pani poczucie brania udziału we 
wdrażaniu LSR? 

1- nie 

2-raczej nie 

3-średnio 

4-raczej tak 

5-tak 



 
 

Coraz więcej osób czuje się włączonych we wspólne realizowanie LSR. Mimo to planujemy  

jeszcze wiele działań i mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób będzie chciało brać w tym 

udział. 

 

Zadaliśmy też dwa pytania otwarte. 

 

Jakie działania mogą podejmować pracownicy LGD by bardziej upowszechniać wiedzę o 

LSR? 

Nie wiele uwag dostaliśmy, ale te, które są na pewno pomogą nam lepiej pracować: 

 Zwiększyć wyposażenie biura o koszulki LGD Ziemi Siedleckiej, by pracownicy byli 

rozpoznawalni, 

 Rozdawać beneficjentom ulotki informacyjne dotyczące LSR. 

 

Jakie działania według Pani/Pana można by jeszcze podjąć, by efektywniej wdrażać LSR? 

Aby lepiej wdrażać LSR należy:  

 Reklamować LSR  na portalach społecznościowych,  

 Dokonywać analizy fanpage firmowego, 

 Zamieszczać ogłoszenia i reklamę. 

Byśmy mogli, jako LGD lepiej wdrażać strategię, bardzo prosimy by Państwo wypełniali 

ankiety, wtedy, gdy je Państwu przekazujemy. 

 

Sporządził: 

Andrzej Rybus-Tołłoczko 

Specjalista ds. monitoringu w LGD Ziemi Siedleckiej 

Czy według Pani/Pana dzięki działaniom 
pracowników LGD wiedza o wdrażaniu LSR 

wśród mieszkańców  jest większa? 

1- nie 

2-raczej nie 

3-średnio 

4-raczej tak 

5-tak 


