ANKIETA – WYPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WIERZBICA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica,
Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wypracowania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia i programy sprecyzują i zweryfikują
najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określą sposoby ich rozwiązywania.
Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.
Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

UWAGA! ANKIETA JEST ANONIMOWA!
Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi):
Płeć: Kobieta Mężczyzna 
Wiek: 13 – 16 17 – 25  26 – 59  60 i więcej 
Zawód:

uczeń/uczennica rolnik/rolniczka przedsiębiorca 
pracownik umysłowy pracownik fizyczny  emeryt/rencista  bezrobotny 
inny (jaki?) ……………… 

Wykształcenie:
podstawowe  zawodowe  średnie 

policealne

 wyższe 

1. Jak ocenia Pan/Pani istotność wymienionych problemów społecznych w swoim miejscu
zamieszkania?
Proszę wybrać jedną odpowiedź przy każdym z zagadnień
Wyszczególnienie
Bezrobocie
Ubóstwo
Alkoholizm
Narkomania
Problemy
mieszkaniowe
Przestępczość

Bardzo
poważny

Poważny

Umiarkowany

Znikomy

Nie
występuje

Starzenie się
społeczeństwa
Przemoc w rodzinie
Niewydolność
wychowawcza
Niepełnosprawność
Bezdomność
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
2. Jakie problemy społeczne osób niepełnosprawnych uważa Pan /Pani za najważniejsze na
terenie naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi.
Brak akceptacji w środowisku 
Izolacja rodzinna (odrzucenie)
Utrudniony dostęp do świadczeń medycznych (np. do rehabilitacji)
Brak ofert edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Brak zorganizowania form spędzania czasu
Ubóstwo i bieda
Bezrobocie
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych
Utrudniony dostęp do budynków użyteczności publicznej
Inne:.............................................................................................................

DZIECI I MŁODZIEŻ
3. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan /Pani za najważniejsze na terenie
naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi.
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

Przemoc ze strony rodziców
Przemoc rówieśnicza
Zaniedbania wychowawcze
Zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena)
Używanie alkoholu
Palenie papierosów
Zażywanie narkotyków, dopalaczy
Chuligaństwo i przestępczość
Brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży
Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu

Ograniczony dostęp do placówek sportowych i rekreacyjnych
Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego
Inne:................................................................................................................

RODZINY
4. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan /Pani za najważniejsze na terenie naszej
gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi.
Nieporadność życiowa
Ubóstwo
Bezrobocie
Alkoholizm
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza
Niedostateczny dostęp do poradnictwa psychologiczno - prawnego
Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami
Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych
Inne:..................................................................................................

5. Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny bezradności
wychowawczych? Można wybrać kilka odpowiedzi.

w sprawach opiekuńczo –

Ubóstwo
Niski poziom umiejętności wychowawczych 
Uzależnienia
Przemoc w rodzinie
Wielodzietność
Niepełnosprawność/długotrwała choroba
Niskie dochody
Niepełna rodzina
Inne:...........................................................................................

SENIORZY
6. Czy uważa Pan/Pani, że oferta pomocy osobom starszym ( opieka, pomoc, wsparcie, usługi
opiekuńcze) jest wystarczająca?
 Tak

 Raczej Tak
 Raczej Nie 
 Nie 
 Trudno powiedzieć

7. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan /Pani za najważniejsze na terenie
naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi.
Izolacja społeczna (samotność)
Izolacja rodzinna (odrzucenie)
Niepełnosprawność
Choroby
Niezdolność do samoobsługi
Brak zorganizowania form wspólnego spędzania czasu
Ubóstwo i bieda
Brak akceptacji w środowisku
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych
Utrudniony dostęp do placówek medycznych
Utrudniony dostęp do placówek kulturalnych
Inne:...................................................................................................

8. Jakie są według Pana/Pani główne potrzeby starszych osób w Państwa środowisku
lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi
Pomoc materialna
Wykonywanie ciężkich prac domowych
Dostarczanie gotowych obiadów do miejsca zamieszkania
Prowadzenie aktywizacji społecznej osób starszych, w tym edukacyjnej kulturalnej,
sportowej, turystycznej, rekreacyjnej.
Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
Doradztwo i załatwianie spraw urzędowych
Wykonywanie wszystkich prac domowych
Wsparcie emocjonalne
Programy zdrowotne
Pobyt seniora w domu dziennego pobytu (8- godzinny pobyt od poniedziałku do piątku

w placówce zapewniającej posiłki, zajęcia, rehabilitację ruchową, opiekę pielęgniarską,
miejsce do wypoczynku, towarzystwo innych seniorów)
Możliwość uczestnictwa w klubie seniora (2 razy w tygodniu w placówce
zapewniającej społeczną aktywizację obejmującą usługi w zakresie aktywności ruchowej,
edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej
Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
Inne:......................................................................................................................

OPIEKA ZDROWOTNA
9. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan /Pani za najważniejsze
na terenie naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi.
Długie oczekiwanie w kolejce
Długi okres oczekiwania na usługi medyczne (odległe terminy wizyt)
Krótkie godziny przyjęć
Mała liczba lekarzy specjalistów
Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych
i niepełnosprawnych
Inne:.......................................................................................................................

EDUKACJA
10. Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę edukacyjną w gminie?
Bardzo dobrze 
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
11. Czy ilość przedszkoli i szkół w gminie jest wystarczająca?
Tak 
Nie 
Nie wiem
12. Czy oferta edukacyjna jest przystosowana do osób niepełnosprawnych?
Tak 
Nie
Nie wiem

13. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan /Pani za najważniejsze na
terenie naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi.
Niedostateczny dostęp do placówek wychowania przedszkolnego
Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
Brak żłobków
Niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych
Inne:......................................................................................................

SPORT I KULTURA
14. Czy na terenie gminy jest wystarczająca liczba obiektów rekreacyjnych i sportowych?
Tak
Nie 
Nie wiem

15. Czy w gminie organizowane są imprezy/wydarzenia o charakterze kulturalnym?
Tak
Nie 
Nie wiem

16. Czy w gminie jest wystarczająca liczba obiektów obsługujących imprezy/wydarzenia
kulturalne?

Tak 
Nie 
Nie wiem
17. Czy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.) angażują się społecznie, np.
udzielając pomoc potrzebującym lub organizując wydarzenia sportowe i kulturalne?
Tak 
Nie 
Nie wiem



18. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej gminy? Prosimy o zaznaczenie 3 wybranych odpowiedzi*

Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową
Niewykorzystany potencjał wiejskich świetlic- brak systematycznych działań
Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu
Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 
Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych 
Brak oferty zajęć sportowych dla osób dorosłych 
Inne:.....................................................................................................
19. Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać
w tym miejscu.
Twoja odpowiedź:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
20. Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji
społecznej mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę
wymienić poniżej.
Twoja odpowiedź:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

