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WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU DOKUMENTU 

 „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BIAŁOGARD” 

 

W dniach 21 – 28.02.2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące projektu 

dokumentu pn. „Lokalny program rewitalizacji dla miasta Białogard”. Badanie było anonimowe.  

Celem badania było poznanie opinii wszystkich grup interesariuszy na temat opracowanego projektu 

dokumentu. Ankieta zamieszczona została na stronie www.rewitalizacja.bialogard.info. Warunkiem 

koniecznym jej wypełnienia było zapoznanie się z projektem programu.  

Pytania ankietowe podzielono na dwie sekcje: 

 pytania zasadnicze, 

 charakterystyka osoby wypełniającej ankietę (płeć, wiek itp.). 

Do dnia 28 lutego br. wypełnionych zostało 10 ankiet.  

60% ankietowanych oceniło przygotowany dokument jako dobry (w skali 0-4 oceniony na 3), 20% 

respondentów przyznało ocenę na poziomie 2, a pozostałe 20% stwierdziło, że dokument jest słaby 

i bardzo słaby.   

Większość ankietowanych po zapoznaniu się z programem rewitalizacji stwierdziła, że jest on 

zrozumiały i czytelny. Taką opinię wyraziło aż 70% ankietowanych. Taka sama grupa ankietowanych 

nie zmieniłaby niczego w prezentowanym dokumencie. Pomimo dobrej oceny jakości dokumentu 

30% respondentów uważa, że należałoby wprowadzić zmiany w zapisach programu rewitalizacji. 

Grupa ta nie wskazuje jednak konkretnych zapisów, które należałoby ich zdaniem poprawić.  

Z wyznaczonym na podstawie analizy danych obszarem zdegradowanym oraz obszarem rewitalizacji 

zgadza się aż 80% respondentów. Z kolei ujętą w programie listę zadań rewitalizacyjnych 

proponowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji uznaje za kompletną aż 60% badanych. 

Pozostała grupa respondentów wyraziła pogląd, że listę projektów należy uzupełnić. W tym 

przypadku ankietowani mieli możliwość wskazania maksymalnie 3 propozycji zadań do wpisania na 

listę projektów rewitalizacyjnych. W efekcie uzyskano tylko pojedyncze wskazanie o treści:  

„więcej zieleni, mniej samochodów, wsparcie dla pracowników – nie dla biznesmenów”. 

Ankieta została wypełniona przez 7 kobiet i 3 mężczyzn. Były to osoby głównie w wieku z przedziału 

35-64 lat (6 wskazań). Większość respondentów posiadała wykształcenie wyższe (7 wskazań). 2 osoby 
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biorące udział w badaniu określiły się jako „uczeń/student”, 1 – jako „emeryt/rencista”. Pozostała 

część ankietowanych stanowiła pracowników etatowych. 
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