Ankieta jest ANONIMOWA.
Została stworzona w celu zdiagnozowania problemów społecznych w Gminie Cisek. Wyniki ankiety posłużą
do wyznaczenia celów koniecznych do zmniejszenia występowania danych problemów.
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!
1. Płeć
 Kobieta

 Mężczyzna

2. Wiek
 0-18

 19-30

 31-60

 60- więcej

 średnie

 zasadnicze zawodowe

 wyższe

 pracownik

 przedsiębiorca

 rolnik

3. Wykształcenie
 podstawowe
4. Status zawodowy
 uczeń/student

niepracujący

rencista/emeryt
5. Stan cywilny
 kawaler/panna

 żonaty/zamężna

 wdowiec/wdowa

 rozwiedziony(a)

 partner/partnerka (prowadzą jedno gospodarstwo domowe)
6. Typ rodziny
 rodzina (związek partnerski) bez dzieci

 rodzina (związek partnerski) z dziećmi

 samotny ojciec/matka z dziećmi

 osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe

7. Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w swojej gminie?
bardzo dobrze

przeciętnie

źle

opiekę społeczną







opiekę zdrowotną







bezpieczeństwo mieszkańców







lokalny rynek pracy







dostępność do kultury, sportu







szkolnictwo podstawowe







komunikacja lokalna







8. Jakie problemy społeczne zauważa Pan/Pani w swojej gminie? (proszę zaznaczyć max 3
odpowiedzi)
 ubóstwo


bezdomność



bezrobocie



niepełnosprawność



uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
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przemoc w rodzinie



bezradność związana ze starością



bezradność w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i prowadzenia gospodarstwa domowego



ograniczony dostęp do opieki medycznej



ograniczony dostęp do pomocy społecznej



długotrwała lub ciężka choroba

9. Jakie problemy zauważa Pan/Pani wśród dzieci i młodzieży w swojej gminie? (zaznacz max 3
odpowiedzi)


zaniedbanie



demoralizacja



przemoc ze strony rodziny



bezcelowy sposób spędzania wolnego czasu



uzależnienia (alkoholizm, narkomania)



wandalizm

10. Jak często Pan/Pani zauważa problem uzależnień (alkoholizm, narkomania) w swojej gminie?
 często

 średnio

 rzadko

 wcale

11. Jakie są przyczyny uzależnień w Pana/Pani gminie?


ubóstwo



bezrobocie



zdarzenia losowe



stres



bezradność



niepełnosprawność



samotność



przemoc w rodzinie



naśladowanie najbliższego otoczenia



długotrwała lub ciężka choroba

12. Jak często Pan/Pani zauważa problem przemocy domowej w swojej gminie?
 często

 średnio

 rzadko

wcale

13. Jakie są przyczyny przemocy domowej w Pana/Pani gminie? (proszę zaznaczyć max 3 odpowiedzi)


ubóstwo



bezrobocie



bezradność



stres



niepełnosprawność



bezradność opiekuńczo-wychowawcza



życie w rozbitej rodzinie
2



długotrwała lub ciężka choroba



brak umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów

14. Jak często Pan/Pani zauważa problem bezrobocia w swojej gminie?
 często

 średnio

 rzadko

 wcale

15. Jakie są przyczyny bezrobocia w Pana/Pani gminie? (proszę zaznaczyć max 3 odpowiedzi)


ubóstwo



niepełnosprawność



sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi



długotrwała / ciężka choroba



brak dostępu do ofert pracy



nieodpowiednie oferty pracy

16. Z czym są związane problemy osób starszych w Pana/Pani gminie? (zaznacz max 2 odpowiedzi)
 brak pomocy ze strony rodziny
 brak pomocy ze strony gminy
 ograniczony dostęp do opieki medycznej
 bezradność
 ubóstwo
 przemoc w rodzinie
17. Z czym są związane problemy osób niepełnosprawnych w Pana/Pani gminie? (zaznacz max 2
odpowiedzi)
 zaniedbanie ze strony rodziny
 brak pomocy ze strony gminy
 brak/ograniczony dostęp do opieki medycznej
 brak/ograniczony dostęp do rehabilitacji
 ubóstwo
 przemoc w rodzinie
18. Czy korzysta Pan/Pani z pomocy społecznej?
 tak
 nie, ponieważ nie wiem jak
 nie, ponieważ nie mam takiej potrzeby
 nigdy
19. Które problemy należy najszybciej rozwiązać w Pana/Pani gminie? (1 oznacza na pierwszym
miejscu, 2 na drugim, 3 na trzecim)
ubóstwo
długotrwała/ciężka choroba
bezrobotność
bezdomność
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uzależnienie (alkoholizm, narkomania)
przemoc w rodzinie
bezradność dotycząca starości
bezradność w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i prowadzenia
gospodarstwa domowego
20. Czego Pan/Pani oczekuje ze strony pomocy społecznej w Pana/Pani gminie?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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