
ANKIETA 

dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Racławice na lata 2021-2027 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Racławice na lata 2021-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o 

wypełnienie poniższej ankiety. Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że 

ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej. 

Przedmiotem  sformułowanych  w  ankiecie  pytań  jest  zdiagnozowanie  postaw  i  opinii 

mieszkańców  na  temat  oceny  jakości  życia  i  wyzwań  rozwojowych  gminy,  a  także 

identyfikacja ich potrzeb. 

 

1.  Jak ocenia Pan/ Pani  warunki życia w gminie Racławice? (proszę zaznaczyć znakiem 

X jedną odpowiedź) 

 

□ bardzo dobre            □ dobre             □ dostateczne            □ złe            □ nie mam zdania 

 

2.  Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie gminy? 

(proszę zaznaczyć znakiem X  maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□ uzależnienia   (alkohol,   narkotyki)   □   bezdomność   □   przemoc   w   rodzinie    

□ niepełnosprawność   i   długotrwała   choroba   □   bezradność   w   sprawach   

opiekuńczo  wychowawczych □ problemy   ludzi   starszych   □  brak   poczucia   

bezpieczeństwa mieszkańców □ bezrobocie □ inne, jakie?……………………………….. 

 

3.  W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących warunków życia w 

Gminie? 

 

□ 5- bardzo dobra 

□ 4- dobra 

□ 3- przeciętna 

□ 2- zła 

□ 1- bardzo zła 

 

a) organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe, sport i rekreacja 

1□  2□  3□  4□  5□ 

b) dostęp do Internetu   1□  2□  3□  4□  5□ 

c) dostęp do Informacji na temat wydarzeń w Gminie   1□  2□  3□  4□  5□ 

d) dostęp do oferty kulturalnej   1□  2□  3□  4□  5□ 

e) organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy    1□  2□  3□  4□  5□ 

f) dostęp do usług z pomocy  społecznej   1□  2□  3□  4□  5□ 

g) dostęp do usług opieki zdrowotnej   1□  2□  3□  4□  5□ 

h) bezpieczeństwo publicznego   1□  2□  3□  4□  5□ 

i) Oferty edukacyjne szkół    1□  2□  3□  4□  5□ 

j) dostępność przeszkoli    1□  2□  3□  4□  5□ 



k) Udział mieszkańców w życiu publicznym / możliwość działania w organizacjach 

społecznych / pozarządowych       1□  2□  3□  4□  5□ 

l)  Lokalny  rynek  pracy  –  możliwość  znalezienia  pracy,  poziom  zarobków 

1□  2□  3□  4□  5□ 

ł) stan dróg 1□  2□  3□  4□  5□ 

m) stan środowiska naturalnego   1□  2□  3□  4□  5□ 

 

4.  Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie naszej gminy? (proszę zaznaczyć 

znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□ tak  □ raczej tak □ nie wiem, trudno powiedzieć  □ raczej nie  □ nie  □ nie mam zdania 

 

5.  Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy? (proszę 

zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□  znam  takie  przypadki  □  słyszałem/łam  o  takich  przypadkach  □ nie  znam  takich 

przypadków □   nie słyszałem/łam o takich przypadkach □ nie mam zdania 

 

6.  Jakie według Pana/Pani są przyczyny występowania przemocy domowej?  (proszę 

zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

□ uzależnienia □ ubóstwo □  bezrobocie   □ wzorce pokoleniowe przemocy 

□ zazdrość □  choroby  □  rozpad  rodziny  □  bezdomność □  niepełnosprawność   

□  inne,  jakie?……………………………………………………………………………… 

 

7.  Jakie działania wg Pana/Pani konieczne są do podjęcia na rzecz rodzin dotkniętych 

przemocą domową? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□ zwiększenie zakresu współpracy z policją  i sądami 

□ zwiększenie zakresu współpracy ze szkołami i służbą zdrowia 

□ poprawienie skuteczności procedury w przypadku stwierdzenia przemocy 

□ rozpowszechnienie oferty Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych   

Przemocą w Rodzinie 

□ podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjno- informacyjnych poświęconych 

przemocy i jej skutkom (akcje kampanie) 

□ nie ma potrzeby rozszerzenia działań 

□ nie mam zdania 

□ inne, jakie?………………………………………………………………………………….. 

 

8.  Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo?  (proszę 

zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□ brak pracy  □ niechęć  do pracy  □ niepełnosprawność/choroby   

□ dziedziczenie ubóstwa   □   uzależnienia   □   brak   wykształcenia 

□   brak   wsparcia   rodziny   □ wielodzietność □ nie mam zdania  □ inne, 

jakie…………..………………………………………………………………………………



………………… 

 

9.  Jaki według Pana/Pani jest główny powód bezrobocia w gminie?  (proszę 

zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□ trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy □ konieczność sprawowania opieki nad dziećmi 

□ niskie kwalifikacje zawodowe □ niechęć do podjęcia pracy □ brak doświadczenia □ słabo 

rozpowszechniane oferty pracy □ niechęć do pracy spowodowana korzystaniem z pomocy 

społecznej  □ inne, jakie?………...…………………………………………………………… 

 

10.Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 

bezrobociu? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ dobrze                    □ dostatecznie □ niedostatecznie            □ nie wiem 

 

11. Jakie działania należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w 

gminie?(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□  organizowanie  prac  społecznie  użytecznych,  interwencyjnych  i  robót  publicznych   

□ zwiększenie zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy □ wsparcie przy 

zakładaniu własnej   działalności   □   szkolenia   dotyczące   możliwości   podwyższenia   

kwalifikacji zawodowych □ inne, jakie? …………………………………………………… 

 

12.Na ile istotny zdaniem Pana/Pani jest problem osób bezdomnych w gminie? (proszę 

zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□   istotny □ raczej istotny □  nie wiem/ trudno powiedzieć □ raczej nieistotny □ nieistotny 

 

13.  Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień? 

(proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□ bezrobocie / utrata pracy □ niezaradność życiowa □ konflikt rodzinny/rozpad rodziny 

□ indywidualne skłonności □ wzorce społeczne □ dostępność do środków psychoaktywnych 

□ nie mam zdania □   inne, jakie?…………………………………………………………….. 

 

14. Jak Pan/Pani ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 □ dobrze □ dostatecznie              □ niedostatecznie                        □ nie wiem 

15.Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin?(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ profilaktyka dzieci i młodzieży □ szersza oferta zagospodarowania czasu wolnego 

□ profilaktyka dorosłych/kształtowanie świadomości □ pomoc finansowa 

□ pomoc psychologiczno - terapeutyczna □ pomoc prawna □ pomoc medyczna 



□ inne, jakie …………………………………………………………………………………. 

 

16.Jakie wg Pana/Pani problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w 

gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□ brak odpowiednich ofert pracy □ bariery architektoniczne □ długi okres oczekiwania na 

rehabilitację  □  utrudniony  dostęp  do  lekarzy specjalistów  □  izolacja  społeczna   

□  brak akceptacji przez rodzinę □ problemy psychologiczne □  utrudniony dostęp do 

placówek rehabilitacyjnych □ inne, jakie?…………..……………………………………….. 

 

17.Jakie Pana/Pani zdaniem działania są konieczne do podjęcia w celu 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu 

społecznym?  (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych □ wsparcie asystenta osoby 

niepełnosprawnej  □ likwidacja barier architektonicznych □ zwiększenie dostępu do lekarzy 

specjalistów □ zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej □ rozwój 

edukacji integracyjnej □ zapewnienie dostępu do rehabilitacji □ wspieranie organizacji 

pozarządowych w organizowaniu pomocy osobom niepełnosprawnym  □ inne, 

jakie?………………..…………………………………………………………………………

…….. 

 

18. Z jakimi problemami wg Pana/Pani musi się borykać środowisko seniorów? (proszę 

zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

□ brak ofert spędzania wolnego czasu   □ brak odpowiedniej opieki medycznej         

□ brak akceptacji ze strony środowiska □ bariery architektoniczne □ samotność □ brak 

wsparcia rodziny □ schorzenia wieku podeszłego □ niepełnosprawność □ problemy 

finansowe □ brak miejsca spotkań □ inne, jakie…………………………………………… 

 

19.Jakie działania wg Pana/Pani umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w 

życiu społecznym na terenie gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□ profilaktyka zdrowotna dla osób starszych □ zwiększenie dostępu do opieki medycznej, 

rehabilitacji i pomocy społecznej □ organizowanie imprez dla seniorów □ uwrażliwianie 

społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych  □ rozszerzenie wolontariatu wobec osób 

starszych □ poszerzenie oferty placówek o charakterze dziennym □  promowanie  klubów 

seniora □ inne, jakie?…………………………………………………………………………. 

 

20.Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie gminy 

uwzględnia się potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych?  (proszę 

zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ tak            □ raczej tak         □ nie wiem, trudno powiedzieć  □  raczej nie     □ nie 

 



 

 

21.Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego?   (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

□  uzależnienia  □  bezrobocie  □  przemoc  w  rodzinie  □  niepełnosprawność/długotrwała 

choroba   □   wielodzietność   □   rozpad   rodziny   □   samotne   wychowywanie   □   niskie 

umiejętności rodzicielskie/wychowawcze □ inne, jakie? ……………………………………. 

 

22. Jakie działania wg Pana/Pani należy realizować, by  poprawić sytuację rodzin 

niewydolnych wychowawczo? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□  pomoc  terapeutyczna  □  praca  socjalna  □  zwiększenie  ofert  instytucji  wspierających 

rodzinę □ zwiększenie aktywności zawodowej rodziców □ wyższe świadczenia pieniężne 

dla rodzin wielodzietnych □ zwiększenie ofert spędzania wolnego czasu   □ zwiększenie 

liczby warsztatów kompetencji rodzicielskich dla rodziców 

□ inne, jakie?………………………………………………………………………………….. 

 

23.Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pan/Pani 

najczęściej w naszej gminie?  (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

□ zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena) □ sieroctwo □ demoralizacja □ sięganie po 

substancje uzależniające □ przestępczość □ wulgarność/agresja □ wandalizm □ uzależnienie 

od Internetu □ brak pozytywnych wzorców i autorytetów □ brak zorganizowanych form 

spędzania wolnego czasu □ przemoc domowa  □ przemoc szkolna □ brak wsparcia i kontroli 

rodziców/opiekunów □ zaniedbanie wychowawcze   □ inne, jakie?………………………….. 

 

24.Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie zaspokaja 

potrzeby mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ tak               □ nie                                         □ nie wiem 

 

25.Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki przedszkolnej w gminie zaspokaja potrzeby 

mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ tak               □ nie                                          □ nie wiem 

 

26.Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem 

X jedną odpowiedź) 
 

□ dobrze □ dostatecznie          □ niedostatecznie                       □ nie wiem 

 

27.Jaka  jest  według  Pani/Pana  atrakcyjność  oferty  kulturalnej  w  gminie?  

(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 



□ dobra □ dostateczna            □ niedostateczna               □ nie wiem 

 

28.Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie ochrony zdrowia? 

(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□ dobrze □ dostatecznie    □ niedostatecznie              □ nie wiem 

 

29.Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie sportu i rekreacji? 

(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

 

□   dobrze           □   dostatecznie               □  niedostatecznie                   □   nie wiem. 

 

30. Jakie działania powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszary 

problemów społecznych? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 
 

□   pozyskiwanie   dodatkowych   środków   finansowych   □   tworzenie   

warunków   do powstawania   nowych   miejsc   pracy   □   utworzenie    

nowych  mieszkań   socjalnych   i komunalnych   □ kontynuowanie projektów 

socjalnych □ rozwijanie jednostki organizacji pomocy społecznej  

□ zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych/starszych 

□ wspieranie rodziny w sprawowaniu jej funkcji □  inne, jakie……………………………….. 

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

 

31. Jakich   Pani/Pana zdaniem   działań, inicjatyw,   które   mogłyby integrować, 

aktywizować   lokalną   społeczność   czy   przyczyniać   się   do   

łagodzenia   bądź rozwiązywania  lokalnych  problemów  społecznych  oraz  

pełniejszego  zaspokojenia potrzeb mieszkańców, brakuje w gminie? (proszę 

podać maksymalnie 2 propozycje) 
 

1...........................................................................................................................................….. 

 

2. ................................................................................................................................………… 

 

Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 

Płeć: 

□ Kobieta  □ Mężczyzna 

Wiek: 

 

□ poniżej 20 lat □ 20-25 lat □ 26-35 lat □ 36-45 lat □ 46-55 lat □ 56-65 lat  □ powyżej 65 lat 
 

Wykształcenie: 

 

□ podstawowe □ gimnazjalne □ zasadnicze zawodowe □ średnie □ wyższe 



 

 

Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

□ uczę się 

□ jestem bezrobotna 

□ prowadzę własną działalność gospodarczą 

□ pracuję – umowa  o pracę 

□ pracuję dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/praca na umowę zlecenie/o dzieło 

□ nie pracuję – urlop rodzicielski/wychowawczy 

□ jestem rolnikiem 

□ jestem emerytem/rencistą 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

Wypełnioną  ankietę  prosimy  przekazać  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Racławicach, Racławice 15,  32-222  Racławice.  W  celu  minimalizacji  możliwości  

wystąpienia  bądź  rozprzestrzeniania  się wirusa COVID 19, wypełnione ankiety można 

dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się w budynku Urzędu 

Gminy Racławice. 
 
 
 

 

Termin wypełnienia ankiety: do dnia  31.05.2021r. 


