STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY CHMIELNIK

Ankieta dotycząca opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik
do 2029 roku
ANKIETA
Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do
2029 roku. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na
kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się
dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie,
dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona
skierowana do mieszkańców Gminy Chmielnik i ma na celu właściwe zdiagnozowanie
problemów społecznych występujących na jej obszarze.
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku.
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.
METRYCZKA
1. PŁEĆ (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
K

M

2. WIEK (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
do 18
19 - 30 lat
31 - 50 lat
powyżej 50 lat
3. Wykształcenie (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
policealne
wyższe
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4. Status zawodowy (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
pracownik
rolnik
przedsiębiorca
uczeń/student
niepracujący
STREFA SPOŁECZNA
5. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców gminy?
(proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź)
bardzo dobre

raczej złe

dobre

złe

raczej dobre

bardzo złe

średnie
6. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? (proszę
zaznaczyć 3 odpowiedzi)
bariery architektoniczne

izolacja

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych

brak akceptacji w środowisku lokalnym

utrudniony dostęp do placówek
rehabilitacyjnych

utrudniona możliwość korzystania ze
środków transportu

problemy psychologiczne

bezrobocie

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. dostęp do placówek rehabilitacyjnych) jest
wystarczająca? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak

raczej nie

raczej tak

nie

trudno powiedzieć
8. Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy jest wystarczający?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
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tak

nie

Jakich placówek brakuje? …………………………………………..……………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………
9. Jaka jest skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) na terenie Gminy?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
wysoka

niska

średnia

trudno powiedzieć

10. Czy na terenie Gminy występuje zjawisko przemocy domowej?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
znam takie przypadki

nie znam takich przypadków

słyszałem o takich przypadkach

nie słyszałem o takich przypadkach

11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej?
(proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi)

zaniedbania wychowawcze

demoralizacja

zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena)

bezproduktywne spędzanie czasu
wolnego

sieroctwo

narkomania

trudności w przystosowaniu młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze

przestępczość i chuligaństwo

przemoc ze strony rodziców

alkohol i papierosy

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Bardzo
zadowolony(a)

Zadowolony(a)

Niezdecydowany(a
)

Niezadowolony(a)

Wyszczególnienie

Bardzo
niezadowolony(a)

12. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? (proszę
zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych odpowiedzi)
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Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe, sport
i rekreacja)
Dostęp do Internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w Gminie
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
Organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy
Poziom opieki społecznej
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Oferta edukacyjna szkół
Dostępność przedszkoli
Udział mieszkańców w życiu publicznym/ możliwość działania w
organizacjach społecznych (pozarządowych)
Lokalny rynek pracy – możliwość znalezienia pracy, poziom zarobków
Stan dróg
Stan środowiska naturalnego

13. Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie
Gminy:
poprawę dostępności do opieki medycznej, wprowadzenie gminnych profilaktycznych programów
zdrowotnych
zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych w
instytucjach publicznych, ułatwienia transportowe)
usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych
stworzenie warunków do poprawy zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób zależnych (chorych
wymagających całodobowej opieki)
aktywizację społeczną ludzi starszych – organizacja Klubów Seniora, Dziennych Domów Pomocy
itp.
utworzenie klubu integracji społecznej – jako model eliminowania zjawiska wykluczenia
społecznego
wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność
niezarobkową)
propagowanie idei wolontariatu i tworzenie warunków do jego działania
zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej, rzeczowej, usługowej)
budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych
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poprawę bezpieczeństwa i ładu publicznego poprzez usprawnienie działań Policji (np.
zwiększenie liczba patroli policyjnych)
działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy (monitoring, fotoradary, inne)
podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych poświęconych
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie)
skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży i
osobom nietrzeźwym
budowa przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia
walkę z patologiami społecznymi (narkomania, alkoholizm, inne środki psychoaktywne)
tworzenie przyjaznych warunków do lokowania na terenie gminy działalności organizacji
pozarządowych zajmujących się problemami pomocy rodzinie
rozwijanie modelu wsparcia dla rodzin przeżywających kryzys i problemy opiekuńczowychowawcze z dziećmi poprzez upowszechnienie pomocy asystenta rodziny . rodzin
wspierających, itp.
ograniczenie bezrobocia i jego skutków, działania wspierające tworzenie miejsc pracy
działania prowadzące do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych w tym absolwentów
poprzez organizowanie kursów i szkoleń pod kątem dostosowania ich do potrzeb rynku pracy
szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych długotrwale
bezrobotnych (zwłaszcza w wieku 50+)
wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (doradztwo, szkolenia, system zachęt)
inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną)
organizację imprez integracyjnych mających na celu aktywizację mieszkańców (np. pikniki
rodzinne, itp.)
organizowanie lokalnych programów wspierania mieszkańców (np. grupowe ubezpieczenia od
klęsk żywiołowych, stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży)
uruchomienie żłobka
działania zmierzające do poprawy estetyki gminy
promowanie i wpieranie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna,
przedsiębiorstwa społeczne)
inne (jakie?)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dziękujemy z wypełnienie ankiety!
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