
 

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie 

Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

ANKIETA  

dla  mieszkańców gminy Wojcieszków dot. świadczonych usług społecznych 

w ramach realizowanego projektu pt.”CUS w gminie Wojcieszków wysoka 

jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” 
 

 

UWAGA :   badanie jest anonimowe 

 

Metryczka:  /proszę wstawić x przy wybranej odpowiedzi/ 

Płeć :   kobieta      □   mężczyzna   □ 

Wiek:  0-18 lat □             18-30 lat □              30-55 lat□      powyżej 55lat □  

   

1.Czy korzystała  Pan/i  lub ktoś z  rodziny z usług społecznych świadczonych  od 2021r. w 

ramach projektu pt.”CUS w gminie Wojcieszków ,wysoka jakość usług społecznych dla 

mieszkańców gminy”? 

       Tak    □              NIE      □ 
2.Z której  usługi społecznej Pan/i/ korzystała? 

 □usługa wsparcia dla osób starszych/Klub Seniora/ 

 □usługa poradnictwa specjalistycznego 

  □usługa wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

  □usługa wytchnieniowa 

  □usługa edukacyjna  i sportowa dla dzieci, profilaktyka  uzależnień  

  □usługa edukacyjna dla młodzieży i osób dorosłych /Klub-miejsce spotkań/ 

       

3. Jak ocenia Pan/i realizowane usługi społeczne dla mieszkańców gminy :  

□bardzo jestem zadowolona/y, usługi zaspokajają  najważniejsze potrzeby, nie mam uwag 

□ jestem zadowolona/y, jednak usługi powinna być szersze, np. powinna zawierać jeszcze 

następujące elementy: 

………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….………………………………... 

□ usługi nie zaspokajają  wszystkich moich potrzeb 

 np.:…………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………...………………………………………………………………………………………. 

□ nie jestem zadowolona/y z usług  społecznych , ponieważ: 

….………………………...…………………………………………………………………………………. 

…………………...………………………………………………………………………………………. 

4. Czy nastąpiła zauważalna u Pana/i/  lub innych mieszkańców gminy zmiana w związku z 

uczestnictwem  w w/w usługach społecznych  ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
 

 w zagospodarowaniu wolnego czasu, 

 pogłębieniu więzi towarzyskich,  

 rozwijania zainteresowań 

 w zdobywaniu nowych doświadczeń 

 poprawa dobrostanu 

 lepszego samopoczucia 

 wzmocnienia umiejętności radzenia sobie z problemami 

 

4.Czy uważa Pan/i, że w/w usługi społeczne powinny  być kontynuowane? 

   □ Tak                                           □ Nie                            □ Nie wiem  

5.Ktora z  realizowanych  w/w usług społecznych Pan/i/ zdaniem, powinna rozszerzona lub    

zmieniona  i w jakim  zakresie?  

  □usługa wsparcia dla osób starszych/Klub Seniora/ …………………………………………… 

 □usługa poradnictwa specjalistycznego…………………………………………………………… 

  □usługa wsparcia dla osób niepełnosprawnych………………………………………………...... 

  □usługa wytchnieniowa ……………………………………………………………………………… 

  □usługa edukacyjna  i sportowa dla dzieci, profilaktyka  uzależnień …………………………. 

  □usługa edukacyjna dla młodzieży i osób dorosłych /Klub-miejsce spotkań/ 

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

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

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

6.Co Pan/i/ zdaniem należałoby zrobić aby jeszcze większa liczba mieszkańców gminy 

Wojcieszków  korzystała z w/w usług? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 


