Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów
W związku z prowadzonymi pracami nad ewaluacją Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015 – 2024 zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w
badaniu ankietowym. Państwa uczestnictwo w badaniu pozwoli określić adekwatność i stopień
osiągnięcia zakładanych celów oraz
efektywność podejmowanych działań.
Prosimy o rozważne wypełnienie 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 

Zawód:  uczeń

 rolnik

 pracownik fizyczny

26 – 59 

60 i więcej 

 przedsiębiorca

 emeryt/rencista

 pracownik umysłowy

 bezrobotny

 inny (jaki?)………….

Wykształcenie:

1.
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4.
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13.
14.

Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań,
kluby sportowe)
Dostęp do Internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w Gminie
Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy
Organizacja imprez cyklicznych w Gminie
Dostępność doradztwa psychologiczno – prawnego
Poziom pomocy społecznej
Poziom opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw)
Jakość szkół
Dostępność przedszkoli
Żywotność lokalnej tradycji i historii w
codziennym życiu
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Bardzo
zadowolony/a

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących
warunków życia w Gminie
Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej
jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4

wyższe 

Zadowolony/a

policealne 

Niezdecydowany/a

średnie 

Niezadowolony/a

zawodowe 

Bardzo
niezadowolony/a

podstawowe 

Siła
więzi
międzyludzkich
integrujących
mieszkańców
16. Dostępność handlu i usług
Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym
17.
Gminy
15.
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W każdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) 2 wybranych odpowiedzi:
1) Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie
naszej Gminy?
 Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
 Przemoc ze strony rodziców
 Alkohol i papierosy
 Narkotyki
 Chuligaństwo
 Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
 Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego
 Inne (jakie?) .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej Gminy?
 Nieporadność życiowa
 Ubóstwo
 Bezrobocie
 Alkoholizm
 Bezradność opiekuńczo-wychowawcza
 Brak poradnictwa psychologiczno - prawnego
 Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami
 Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych
 Inne (jakie?) .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej
Gminy?
 Izolacja społeczna (samotność)

 Izolacja rodzinna (odrzucenie)
 Niepełnosprawność
 Niezdolność do samoobsługi
 Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu
 Inne (jakie?) .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4) Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za najważniejsze
na terenie naszej Gminy?
 Długi okres oczekiwania na usługi medyczne
 Mała liczba lekarzy specjalistów
Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 Inne (jakie?) ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5) Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie
naszej Gminy?
 Brak placówek wychowania przedszkolnego
 Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
 Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 Brak stołówek szkolnych
 Inne (jakie?) .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6) Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na
terenie naszej Gminy?
 Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową
 Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury
 Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu
 Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży
 Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych
 Inne (jakie?) .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów społecznych na
terenie Gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne
zadania przez wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym
zadaniem.
1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9---------10
mało ważne

bardzo ważne

1

Utworzenie punktu informacyjnego w Gminie oferującego usługi doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy

2

Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych

3

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

4

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach

5

Mieszkania chronione, lokale socjalne

6

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych

7

Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej

8

Założenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych

9

Założenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

10

Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy

11

Założenie wolontariatu

12

Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci

13

Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog)

14

Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży,
dorosłych

15

Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin

16

Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i
przedszkolach

17

Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

18

Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy

19

Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek
oświatowych

20

Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać
w tym miejscu:
......................................................................................................................................................
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:
......................................................................................................................................................

DZIĘKUJEMY!

