ANKIETA
NA POTRZEBY OPRACOWANIA MIEJSKO-GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE NEKLA NA LATA 2018-2028
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nekla!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu MiejskoGminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028. Strategia sprecyzuje
i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby
trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne
potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nekli.
Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nekli.
1. Jak długo mieszka Pani/Pan na terenie Gminy Nekla?
od 1 – 4 lat
od 5 – 10 lat
od 11-20 lat
pow. 20 lat
od urodzenia
2. Stan rodziny:
osoba samotna
od 2 do 5 osób
od 6 do 7 osób
powyżej 7 osób
3. Ile jest dzieci w Pani/Pana rodzinie w wieku do 18 roku życia?
0
1-3
4-6
powyżej 6
4. Jakie jest Pani/Pana główne źródło utrzymania?
Praca zarobkowa (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna
działalność gospodarcza)
Świadczenie emerytalne/rentowe
Zasiłki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli
Jestem na utrzymaniu innych osób
Gospodarstwo rolne
Inne, jakie?…………………………………………………………………………
5. Czy jest Pani/Pan osobą bezrobotną?
Tak
Nie
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W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, prosimy przejść do pytania 8.
6. Jak długo jest Pani/Pan osobą bezrobotną?
poniżej 2 lat
od 2 do 3 lat
od 4 do 5 lat
od 6 do 10 lat
powyżej 10 lat
nie dotyczy
7. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y podjęciem jakiejkolwiek pracy?
Tak
Nie
Nie wiem
Nie dotyczy
8. Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Stworzenie korzystnych warunków do podjęcia pracy dla absolwentów szkół
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika
Tworzenie nowych miejsc pracy
Organizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych
Korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności
Wyższe środki finansowe na aktywizację bezrobotnych (staże, szkolenia zawodowe,
roboty publiczne, prace interwencyjne, pożyczki na uruchomienie własnej
działalności gospodarczej)
Zwiększenie kompetencji aktywnego poszukiwania pracy
Inne, jakie? …………………………………………………………………………….
9. Jak ocenia Pani/Pan działania kulturalne realizowane przez gminę?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niewystarczająco
Nie mam zdania
10. Czy liczba imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę jest wystarczająca?
Zdecydowanie tak
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Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
11. W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o organizowaniu imprez kulturalnych?
Przez Internet
Z ogłoszeń zlokalizowanych na terenie gminy
Od sąsiadów i rodziny
Mam problemy z uzyskaniem tych informacji
W inny sposób, jaki? …………………………………………………………………..
12. Jaki Pani/Pana zdaniem jest dostęp do placówek służby zdrowia w naszej gminie?
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania, korzystam z placówek poza obrębem naszej gminy
13. Jakich lekarzy specjalistów brakuje na terenie naszej gminy? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………………………...
14. Co mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowia?
Edukacja
Profilaktyka
Lepszy dostęp do służby zdrowia
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..
15. Jakie problemy społeczne uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Uzależnienia (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze)
Niepełnosprawność i długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Brak poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców (przestępczość)
Problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych
Przemoc w rodzinie
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Wielodzietność
Niskie dochody ( ubóstwo )
Niewydolność materialna rodziny
Problemy rodzin niepełnych
Bezdomność
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………
16. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień w gminie? (prosimy
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bezrobocie
Utrata pracy
Niezaradność życiowa
Konflikt rodzinny/rozpad rodziny
Indywidualne skłonności do popadania w nałogi
Wzorce społeczne
Przemoc w rodzinie
Dostępność do alkoholu
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..

17. Jakie działania winny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin ? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Tworzenie warunków do rozwoju klubów abstynenckich, grup wsparcia, klubów AA
Profilaktyka dzieci i młodzieży szkolnej/szersza oferta zagospodarowania czasu wolnego
Profilaktyka dorosłych/kształtowanie świadomości wśród dorosłych
Pomoc finansowa
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna
Pomoc prawna
Pomoc medyczna
Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………….
18. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie ? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bariery architektoniczne
Brak odpowiednich ofert pracy
Brak placówek rehabilitacyjnych
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
Izolacja społeczna
Niskie świadczenia emerytalne lub rentowe
Brak akceptacji przez rodzinę
Problemy psychologiczne
Brak dostępu do lekarzy specjalistów
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..
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19. Jakie działania umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym gminy?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Likwidacja barier architektonicznych
Rozwój imprez integracyjnych
Większa liczba ofert pracy
Zapewnienie pomocy psychologicznej i innej pomocy specjalistycznej
Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej
Zapewnienie większego dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych
Wyższe świadczenia pieniężne
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..
20. Z jakimi problemami borykają się osoby w podeszłym wieku w gminie? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bariery architektoniczne
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
Niskie świadczenia emerytalne lub rentowe
Problemy z przemieszczaniem się
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..
21. Jakie działania usprawniłyby funkcjonowanie osób w podeszłym wieku w gminie? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Likwidacja barier architektonicznych
Utworzenie placówki dziennego pobytu
Zapewnienie pomocy psychologicznej i innej pomocy specjalistycznej
Zapewnienie większego dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………..
22. Czy Pani/Pana zdaniem na terenie gminy jest zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla
osób starszych?
Tak
Nie
Nie mam zdania
23. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Uzależnienia
Bezrobocie
Przemoc w rodzinie
Niepełnosprawność/długotrwała choroba
Wielodzietność
Niskie dochody
Rozpad rodziny
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Rodzina niepełna
Niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze
Inne, jakie? …………………………………………………………………
24. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo w gminie? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Pomoc terapeutyczna
Praca socjalna w środowisku
Większa dostępność do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych
Zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę
Profilaktyka i terapia uzależnień
Większa liczba odpowiednich ofert pracy
Wyższe świadczenia pieniężne dla rodzin wielodzietnych i niepełnych
Poradnictwo specjalistyczne
Edukacja rodzin
Pomoc asystenta rodziny lub rodziny wspierającej (z sąsiedztwa)
Szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………….
25. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pani/Pan najczęściej
w naszej gminie? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Zaniedbanie wychowawcze
Zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena)
Demoralizacja
Dostęp do alkoholu, narkotyków,dopalaczy
Przestępczość
Przemoc, agresja
Uzależnienie od Internetu
Inne, jakie? ………………………………………………………………………..
26. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie naszej gminy?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania/trudno powiedzieć
27. Jakie są przyczyny Pani/Pana zdaniem braku poczucia bezpieczeństwa publicznego? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Częste włamania i kradzieże
Częste rozboje
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Brak wystarczającej liczby patroli policyjnych
Agresywne zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych
Przemoc domowa
Zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
28. Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie?
Większa liczba patroli Policji
Ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu
Akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień
Inne, jakie?………………………………………………………………..………
29. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy?
Znam takie przypadki
Słyszałem o takich przypadkach
Nie znam takich przypadków
Nie słyszałem o takich przypadkach
30. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec osób doznających przemocy domowej? (prosimy
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego
Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia
Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
Leczenie uzależnień
Izolowanie osób stosujących przemoc
Tworzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej
Prowadzenie terapii dla osób stosujących przemoc
Inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
31. Jakie działania poprawiłyby sytuacje rodzin wielodzietnych i niepełnych w lokalnej społeczności?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wyższe świadczenia pieniężne dla rodzin wielodzietnych i niepełnych
Pomoc asystenta rodziny lub rodziny wspierającej (np. z sąsiedztwa)
Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi
Wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, edukacja rodzin
Aktywizacja osób bezrobotnych
Inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
32. Co Pani/Panna zdaniem decyduje o tym, że niektórzy ludzie żyją w ubóstwie? (należy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pracy
Uzależnienia
Brak wykształcenia
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Niezaradność życiowa
Niechęć do podejmowania pracy
Brak wsparcia ze strony najbliższych tzw. „dziedziczenie biedy”
Niepełnosprawność/Długotrwała choroba
Brak pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej
Inne, jakie? …………………………………………………………………………
33. Jakie działania powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszary problemów społecznych?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne działania)
Kontynuować zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ramach
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
Wesprzeć organizacje pozarządowe w przedsięwzięciach na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Sprawniej koordynować działania lokalnych instytucji działających w sferze społecznej
Pozyskiwać dodatkowe środki finansowe pozabudżetowe (np. środki unijne, z budżetu
państwa)
Rozwijać jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tworzyć warunki do powstawania
nowych
Inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
34. Jak ocenia Pani/Pan swoje warunki życia w gminie?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Raczej źle
Źle
35. Jak ocenia Pan/Pani swoje warunki mieszkaniowe?
Dobre
Raczej dobre
Przeciętne
Raczej złe
Złe
36. Czy orientuje się Pani/Pan, gdzie należy szukać pomocy w przypadku wystąpienia problemów
społecznych?
Tak
Nie
Jeżeli tak to proszę wymienić choć 1 instytucję: ………………………………………………………

8

………………………………………………………………………………………………………….
37. Co w Pani/Pana opinii jest MOCNĄ STRONĄ , która pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązanie
problemów społecznych mieszkańców Gminy Nekla? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne działania)
Wykwalifikowana kadra pracowników pomocy społecznej
Zaangażowanie pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Dobra
współpraca z różnymi instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy
społecznej
Bardzo dobry stan infrastruktury oświatowej
Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
Zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego
Wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
Reagowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych
Możliwość samorealizacji osób starszych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach
Zapewnienie środków finansowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Bardzo dobra baza rekreacyjno-sportowa
Dostępność do placówek służby zdrowia
Poczucie solidarności mieszkańców gminy w sytuacjach zagrożeń
Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………..
38. Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ gminy, która może spowolnić proces rozwiązania
problemów społecznych mieszkańców Gminy Nekla? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne działania)
Bierna postawa świadczeniobiorców w rozwiązywaniu problemów życiowych
Niedostateczne wypełnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez rodziców
Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne
Niewystarczająca oferta pomocy osobom niepełnosprawnym
Brak lokali socjalnych
Brak pełnego rozeznania liczby osób niepełnosprawnych
Niechęć do podejmowania leczenia przez uzależnionych oraz współpracy w tym zakresie przez
współuzależnionych
Niska aktywność środowiska do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia
Proces starzenia się ludności
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………..
39. Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ, której wykorzystanie może przyczynić się do rozwiązania
problemów społecznych mieszkańców Gminy Nekla? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne działania)
Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne gminy
Wysoka świadomość społeczna władz samorządowych
Tworzenie i realizacja programów aktywizujących społeczność lokalną
Dostęp do nowoczesnych środków komunikowania się (Internet)
Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych
i prac społecznie użytecznych
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Oferowanie dzieciom i młodzieży różnych form spędzania czasu wolnego
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Likwidowanie barier architektonicznych
Efektywność i skuteczność działań na rzecz osób uzależnionych
Wzrost identyfikacji i wykrywalności przestępczości, w tym przemocy w rodzinie
Stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej
Możliwość pozyskiwania środków unijnych przez jednostki funkcjonujące na terenie gminy
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………..
40. Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM, które mogłoby uniemożliwić lub w znaczący sposób
utrudnić rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Nekla? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 główne działania)
Brak środków finansowych na realizację zadań przez MGOPS w Nekli
Bezrobocie osób młodych/ukryte bezrobocie, brak chęci podjęcia pracy
Występowanie zagrożeń funkcjonowania rodziny: uzależnienia, bezrobocie, przemoc w rodzinie
Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin
Bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych
Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej
Niewydolność wychowawcza rodzin
Ograniczone możliwości rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
Niechęć do rozwiązywania problemów społecznych
41. Jakie działania należałoby podjąć w gminie w celu poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych
problemami społecznymi? Proszę o podanie max 3 działań:
1 ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
METRYCZKA:
PŁEĆ
Kobieta
Mężczyzna

WIEK
18 - 25
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26 - 45
46 - 60
61 i więcej

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Własna działalność gospodarcza
Praca u pracodawcy
Rolnictwo
Uczę się/studiuję
Rencista/Emeryt
Bezrobotny

Dziękujemy za udział w ankiecie!
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