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Kwestionariusz dla nowych mieszkańców
Drodzy Nowi Juistowicze!
Projekt „Lebendiges Juist” dotyczy jakości życia na naszej pięknej wyspie. Częścią projektu
jest stworzenie powitalnej broszury, która pomoże nowoprzybyłym w rozpoczęciu pracy w
przyszłości. Kwestionariusz ten ma na celu rejestrację potrzeb i uczuć osób, które mieszkają
i pracują tutaj krócej niż trzy lata. Zdobywanie wiedzy jest największe, gdy wypełnia się jak
najwięcej kwestionariuszy. Dlatego prosimy o przesłanie kwestionariusza do przyjaciół i
znajomych. Możesz oczywiście odpowiedzieć na pytania anonimowo. Ale byłbym szczęśliwy,
gdybyś podał również swoje dane kontaktowe do dalszej współpracy.
Wypełniony kwestionariusz można przekazać w następujących lokalizacjach:
• W ratuszu w informacji turystycznej

• Urząd regulacyjny i rejestracyjny skrzynki pocztowej (Altes Warmbad)

Dziękuję za współpracę!

Anne Böing (pilot na wyspie)

1.) Jak długo żyjesz na Wyspie Juist?
mniej niż 1 rok
1-2 lata
2-3 lata
2.) Jakie były powody przyjazdu na Wyspe Juist? (Możliwy wybór wielu opcji)
Zawód / znaleziona praca
Dobra jakość życia
Przyjazny dzieciom
Środowisko wiejskie / przyroda
Zajęcia rekreacyjne
Inne

3.) Skąd pochodzisz i jak często przeprowadzałeś się w swoim życiu? (tylko rezydencje z
zarejestrowanym adresem)

przeprowadzki:

4.) Jak oceniasz jakość życia w Juist w porównaniu z poprzednim miejscem zamieszkania i
jak ogólnie jesteś z niego zadowolony?
poprawa
Taka sama / podobna sytuacja
pogarszająca się

zadowolenie z nowej sytuacji
Nowa sytuacja jest odpowiednia
niezadowolona z nowej sytuacji

Oferty dla dzieci:

5.) Co lubisz na wyspie Juist? Co pozytywnie zauważyłeś po przeprowadzce? (Możliwy
wybór wielu opcji)
Zajęcia rekreacyjne
czystość
Ciche / wiejskie otoczenie
Oferty dla dzieci

Współistnienie sąsiedzkie
przejrzystość / krótkie odległości
inna odpowiedź

6.) Kiedy myślisz o pierwszych kilku tygodniach na Wyspie Juist: Czy czułeś, że dostałeś
wystarczające wsparcie, kiedy „przybyłeś” na wyspę?
tak, szybko odnalazłem drogę. Otrzymałem wystarczające wsparcie.
nie, miałem kilka pytań i problemów. Nie otrzymałem wystarczającego wsparcia.
Oferty dla dzieci:

7.) Jeśli otrzymałeś wsparcie: przez kogo i w jaki sposób ta pomoc została udzielona?

8.) W jakich obszarach potrzebowałbyś większego wsparcia? Jakie informacje powinni
otrzymać nowoprzybyli natychmiast po przeprowadzce?

9.) Ile masz lat?
mniej niż 20 lat
20-35 lat
35-50 lat
50-65 lat
wiecej niż 65 lat
10.) W jakim typie gospodarstwa domowego obecnie mieszkasz?
singiel
Mieszkanie dzielone
związek partnerski / żonaty
rodzina z dziećmi
11.) Czy wziąłbyś udział w warsztatach, podczas których broszura powitalna jest
prezentowana i poprawiana razem?
Tak
Nie
Jeśli nie, powód:

Na koniec możesz zostawić swoje dane kontaktowe tutaj:

