
Ankieta -  Diagnoza problemów, potrzeb i zasobów społecznych w Gminie Wojcieszków   

 

Metryczka (proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi): 

 

Płeć:  Kobieta     Wiek: 18 – 60    61 i więcej  

Mężczyzna  Wiek: 18 – 65    66 i więcej  

1. Jak ocenia Pani/Pan istotność wymienionych problemów społecznych w swoim miejscu 

zamieszkania? Proszę o zaznaczenie (X) jednej odpowiedzi przy każdym z zagadnień.  
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Jeśli pominęliśmy Pani/Pana zdaniem jakiś ważny problem społeczny, to proszę go tutaj 

wpisać:………………………………………………………………………………………….. 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

2. Jakie problemy społeczne osób niepełnosprawnych uważa Pani/Pan za najważniejsze na 

terenie naszej Gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi 

 brak akceptacji w środowisku 

 izolacja rodzinna (odrzucenie) 

 utrudniony dostęp do świadczeń medycznych (np. do rehabilitacji) 

 brak oferty zajęć kulturalnych, edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

 brak zorganizowanych form spędzania czasu 

 ubóstwo i bieda 

 bezrobocie 

 utrudniony dostęp do usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych 

 utrudniony dostęp do budynków użyteczności publicznej  

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………...... 

 

3. Jakie są według Pani/Pana główne potrzeby osób niepełnosprawnych w Państwa środowisku 

lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 

 dostęp do usług pielęgnacyjno - opiekuńczych 

 pomoc w opiece nad osobą niepełnosprawną dla opiekunów z rodziny 



 organizacja transportu do lekarza/urzędu 

 dostęp do rehabilitacji 

 pomoc psychologiczna 

 pomoc psychiatryczna 

 umożliwienie udziału w życiu społecznym i kulturalnym  

 organizacja grup wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

 organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

 założenie dziennego domu pobytu dla osób niepełnosprawnych 

 utworzenie wolontariatu dla osób niepełnosprawnych 

 likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej 

 utworzenie mieszkań chronionych 

 inne, jakie?........................ 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

4. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie 

naszej Gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 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 kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

5. Jakie są według Pani/Pana główne potrzeby dzieci i młodzieży w Państwa środowisku 

lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 dostęp do zajęć pozalekcyjnych, jakich…………………………………………………….. 

 organizacja miejsca spotkań dla młodzieży 

 dostęp do zajęć sportowych, jakich………………………………………..……………….. 

 organizacja wyjazdów na basen 

 założenie harcerstwa 

 organizacja obozów, kolonii, półkolonii 

 zapewnienie dostępu do logopedy w szkołach i przedszkolu 

 zapewnienie dostępu do psychologa w szkołach i przedszkolu 

 zapewnienie dostępu do specjalisty integracji sensorycznej 

 szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 organizacja zajęć profilaktycznych 

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

RODZINY 

6. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej Gminy? 

prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi 

 niezaradność życiowa 

 ubóstwo 



 bezrobocie 

 alkoholizm 

 bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

 niedostateczny dostęp do poradnictwa psychologiczno – prawnego 

 niedostateczny dostęp do opieki nad dziećmi w przedszkolu 

 brak miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 niedostateczne wsparcie rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 

 utrudniony dostęp do kultury 

 brak ofert rodzinnego spędzania wolnego czasu 

 niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami 

 zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

7. Jakie są według Pani/Pana główne potrzeby rodzin w Państwa środowisku lokalnym? Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

 ułatwienie dostępu do przedszkola 

 organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 

 organizacja spotkań społeczności lokalnej 

 ułatwienie dostępu do rehabilitacji 

 ułatwienie dostępu do usług psychologicznych 

 ułatwienie dostępu do usług prawnych 

 pomoc mediatora 

 organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych 

 utworzenie punktu pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla ofiar  

     i sprawców przemocy 

 utworzenie punktu pomocy specjalistycznej dla rodzin borykających się z problemami 

 założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 profilaktyka uzależnień dla mieszkańców Gminy 

 utworzenie punktu informacyjnego oferującego usługi doradztwa zawodowego  

    i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych 

 organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób poszukujących pracy 

 stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej 

 działania na rzecz aktywizacji społeczności Gminy / wsi 

 utworzenie lokali socjalnych 

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

SENIORZY 

8. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej 

Gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi 

 izolacja społeczna (samotność)  

 izolacja rodzinna (odrzucenie) 

 niepełnosprawność 

 choroby 

 niezdolność do samoobsługi 

 brak zorganizowanych 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 (jakie?) ………………………………………………………………………...... 



 

9. Jakie są według Pani/Pana główne potrzeby starszych osób w Państwa środowisku lokalnym? 

Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 pomoc materialna 

 pomoc w wykonywaniu ciężkich prac domowych 

 dostarczanie gotowych obiadów do miejsca zamieszkania  

 prowadzenie aktywizacji społecznej osób starszych, w tym edukacyjnej, kulturalnej,  

    sportowej, turystycznej, rekreacyjnej  

 organizacja usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych 

 doradztwo i załatwianie spraw urzędowych 

 wsparcie psychologiczne 

 wsparcie psychiatryczne 

 utworzenie wolontariatu na rzecz osób starszych 

 utworzenie klubu seniora 

 założenie dziennego domu pobytu  

 utworzenie Domu Pomocy Społecznej 

 uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych  

 inne, jakie?................................................................................................................................ 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

10. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pani/Pan za najważniejsze 

na terenie naszej Gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi 

 długi okres oczekiwania na usługi medyczne (odległe terminy wizyt) 

 mała liczba  lekarzy specjalistów 

 ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych  

    i niepełnosprawnych 

 utrudniony dostęp do rehabilitacji 

 inne (jakie?) ……………………………………….………………………………………... 

 

11. Jakie są według Pani/Pana główne potrzeby w obszarze opieki zdrowotnej w Państwa 

środowisku lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 ułatwienie dostępu do rehabilitacji 

 ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, jakich?................................................................ 

 utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 inne (jakie?) ………………………………………………………..………………………... 

 

12. Czy zna Pani/Pan organizacje pozarządowe i/lub przedsiębiorstwa działające w Gminie, 

które mogłyby świadczyć usługi społeczne w ramach Centrum Usług Społecznych? Jeśli tak, 

to proszę je wymienić: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 


