Ankieta dotycząca opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030
Szanowni Mieszkańcy Gminy Warka!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zaprasza do wypełnienia ankiety,
która jest anonimowa i dobrowolna.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w gminie oraz opinii
dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków
działań samorządu Gminy Warka w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie
sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Metryczka (proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi):
Płeć:

Kobieta 

Wiek:

18- 25 lat 

Zawód:

uczeń/student 

pracownik fizyczny 

Mężczyzna 
26 – 40 lat 
rolnik 

41 – 59 lat 

60-70 lat 

przedsiębiorca 

emeryt/rencista 

bezrobotny 

powyżej 70 

pracownik umysłowy 
inny (jaki?)..............................

Wykształcenie:
podstawowe 

gimnazjalne 

zawodowe 

średnie 

policealne 

wyższe 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby
sportowe, sport i rekreacja)
Dostępność sieci Internet
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w Gminie
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
Organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy
Dostępność doradztwa psychologiczno - prawnego
Dostęp do świadczeń pomocy społecznej
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki
zdrowia)
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców
Warunki mieszkaniowe
Miejsca rekreacji (np. place zabaw, ścieżki rowerowe,
boiska sportowe, parki, skwery)
Oferta edukacyjna szkół

Zadowolona/y

Bardzo zadowolona/y

0

Niezdecydowana/y

Ocena

Niezadowolona/y

L.
p.
1.

Bardzo niezadowolona/y

1. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z następujących warunków życia w
Gminie Warka? (proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych
odpowiedzi od 0 do 4)

1

2

3

4

19.
20.
21.
22.

Niezadowolona/y

Niezdecydowana/y

Zadowolona/y

Bardzo zadowolona/y

Ocena

Bardzo niezadowolona/y
L.
p.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

0

1

2

3

4

Dostępność do przedszkoli
Kultywowanie lokalnej tradycji i historii w codziennym życiu
Dostępność do żłobków, klubów dziecięcych
Siła więzi międzyludzkich integrujących mieszkańców
Dostępność do handlu i usług
Udział mieszkańców w życiu publicznym /możliwość działania
w organizacjach społecznych i pozarządowych/
Stan dróg
Opieka nad osobami starszymi - polityka senioralna
Lokalny rynek pracy - możliwość znalezienia pracy, poziom
zarobków
Dostępność sieci gazowej

2.

Jakie osoby, rodziny, grupy mieszkańców Gminy Warka są najbardziej Pani/ Pana
zdaniem zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym? (proszę zaznaczyć
kilka odpowiedzi)
 Osoby starsze i samotne
 Rodziny i osoby dotknięte bezrobociem
 Bezdomni i osoby zagrożone bezdomnością (mające problemy mieszkaniowe)
 Osoby chore, niepełnosprawne i ich rodziny
 Rodziny i osoby zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym rodziny
wielodzietne i niepełne
 Osoby samotnie wychowujące dzieci
 Osoby opuszczające zakłady karne
 Rodziny i osoby o niskim statusie materialnym
 Dzieci i młodzież
 Osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
 Inna grupa (proszę wskazać jaka)………………………………………………………………
3.

Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie
Gminy Warka? (proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 Bezrobocie
 Ubóstwo
 Niewydolność materialna rodziny (długi bankowe)
 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
 Niezaradność życiowa
 Alkoholizm
 Narkomania
 Niepełnosprawność
 Długotrwała lub ciężka choroba
 Przemoc w rodzinie
 Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
 Problemy wieku podeszłego/izolacja osób starszych
 Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych
 Brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

 Złe warunki mieszkaniowe - brak mieszkań komunalnych i socjalnych
 Bezdomność
 Sieroctwo społeczne (wychowywanie dzieci poza rodziną - w domach dziecka, rodzinach
zastępczych)
 Migracja osób młodych
 Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
4.












5.









6.










7.






Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można
najczęściej na terenie Gminy Warka? (proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Zaniedbanie wychowawcze ze strony rodziców
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
Agresja i przemoc szkolna
Przemoc ze strony rodziców
Sięganie po substancje uzależniające (np. alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)
Przestępczość, wandalizm i chuligaństwo
Brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego
Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego
Zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena)
Uzależnienie od sieci Internet
Demoralizacja
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pani/Pan za najważniejsze na
terenie Gminy Warka? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
Niewystarczające środki finansowe
Izolacja społeczna (samotność)
Ograniczony dostęp do usług opiekuńczych
Ograniczony dostęp do długoterminowej opieki medycznej
Bariery architektoniczne
Brak wsparcia i opieki ze strony rodziny (odrzucenie rodziny)
Niepełnosprawność i schorzenia wieku starszego
Ograniczona oferta spędzania czasu wolnego
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………......
Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne
na terenie Gminy Warka? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
Bariery architektoniczne
Problemy psychologiczne i zdrowotne
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych
Utrudniony dostęp do świadczeń medycznych (np. do rehabilitacji)
Ubóstwo i bieda
Izolacja rodzinna (odrzucenie)
Izolacja społeczna (samotność)
Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu
Brak miejsc pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………......
Jakie Pani/Pana zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie Warka? (proszę
zaznaczyć trzy odpowiedzi)
Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, brak oferty pracy
Niechęć do podjęcia pracy
Brak odpowiednich kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy
Uzależnienia
Brak opieki nad dziećmi lub osobą zależną



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

8.

Jak Pani/Pan ocenia skalę występowania w Gminie Warka problemu uzależnień tj.:
alkoholizmu, narkomanii, zachowań ryzykownych?
Bardzo wysoka
Wysoka
Średnia
Niska
Bardzo niska
Trudno powiedzieć








9. Jakie są według Pani/Pana przyczyny występowania uzależnień?
 Bezrobocie, utrata pracy
 Niepełnosprawność
 Indywidualne skłonności do popadania w nałogi
 Niezaradność życiowa
 Konflikty rodzinne/rozpad rodziny
 Stres
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………….....
10.





Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie?
Znam wiele takich rodzin
Znam nieliczne takie rodziny
Tylko słyszałam/em o takich rodzinach
Nie słyszałam/em o takich rodzinach

11.








Jakie są według Pani/Pana przyczyny przemocy domowej?
Brak pracy
Zazdrość
Uzależnienia
Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi
Wzorce pokoleniowe przemocy
Choroba psychiczna
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………….....

12. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? (proszę
zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
 Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego
 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
 Leczenie uzależnień
 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy
 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom doznającym przemocy
 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom stosującym przemoc
 Podejmowanie działań w kierunku izolowania osób doznających przemocy od osób stosujących
przemoc
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………….....
13. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie Gminy Warka?
 Długi okres oczekiwania na usługi medyczne
 Ograniczona liczba lekarzy specjalistów
 Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 Niewystarczająca profilaktyka i edukacja zdrowotna
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………….....

14. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pani/Pan za najważniejsze
na terenie Gminy Warka?
 Ograniczona możliwość korzystania z placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3
 Niewystarczająca liczba placówek wychowania przedszkolnego
 Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
 Ograniczone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych
 Inne (jakie?) ………………………………...…………………………………………….
15. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie Gminy Warka?
 Zbyt mała ilość organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową
 Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu
 Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży
 Niewykorzystany potencjał wiejskich świetlic – brak systematycznych działań
 Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych (jakich?)…………………………………
 Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………
16.





Jak ocenia Pani/Pan poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Warka?
Jest bezpiecznie
Jest normalnie
Jest niebezpiecznie
Nie mam zdania

17. Jakie problemy społeczne w obszarze bezpieczeństwa uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie Gminy Warka?
 Niewystarczająca liczba patroli policyjnych
 Napady, rozboje
 Wandalizm
 Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych
 Przemoc w rodzinie
 Zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………
18.

Na jakie według Pani/Pana obszary samorząd lokalny powinien położyć największy nacisk
w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych w Gminie Warka? (proszę
zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
Zwiększenie dostępności do usług medycznych, w tym lekarzy specjalistów
Zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego,
terapii uzależnień )
Rozwój bazy edukacyjnej
Inwestycje w infrastrukturę (drogi, wodociągi, kanalizacja, budownictwo)
Aktywizacja społeczna ludzi starszych
Wsparcie osób poszukujących pracy
Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego
Prowadzenie polityki mającej na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych
Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej i turystycznej
Rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej
Wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego (socjalnego i komunalnego)
Zwiększenie pomocy osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
Wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność
niezarobkową)

19. Jeżeli w ankiecie nie znalazł się ważny problem lub obszar działania, które według Pani/Pana
mogą mieć znaczenie przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Warka, proszę w tym miejscu wpisać swoje uwagi/sugestie.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za udział w ankiecie

