Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Szczerców na lata 2021-2026
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Szczerców
i ma na celu właściwe zdiagnozowanie istniejących problemów społecznych. Wyniki ankiety
posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Ankieta ma charakter anonimowy, a wszystkie pozyskane w wyniku badania informacje będą
analizowane wyłącznie statystycznie.
METRYCZKA (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Płeć

Mężczyzna

Kobieta

Wiek

Poniżej 25 lat

25-34

35-44

Wykształcenie

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Bezrobotny

Zatrudniony

Status na rynku pracy
Przedsiębiorca
Rolnik

45-54

54-65

Powyżej 65

Policealne

Wyższe

Uczeń/Student

Emeryt/Rencista

1. Jak Pan/Pani ocenia ogólne warunki życia mieszkańców Gminy Szczerców?
(prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Bardzo wysoko
Wysoko
Przeciętnie
Nisko
Bardzo nisko
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Lokalny rynek pracy
Usługi pomocy społecznej
Usługi opieki zdrowotnej (lekarze, ośrodki zdrowia)
Bezpieczeństwo mieszkańców
Zabezpieczenie mieszkańców w sytuacji klęsk
epidemicznych, żywiołowych, ekologicznych itp.
Wsparcie rodzin
Warunki mieszkaniowe
Stan dróg
Komunikacja publicznymi środkami transportu
Edukacja przedszkolna
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo ponadpodstawowe
Dostępność do kultury i rozrywki (biblioteka, koncerty,
wystawy)
Dostępność do sportu i rekreacji (place zabaw, szlaki
turystyczne, ścieżki rowerowe, boiska sportowe)
Dostępność do e-usług
Dostępność do handlu i usług
Dostępność do Internetu
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Promocja i wizerunek zewnętrzny Gminy
Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby
sportowe)
Warunki do rozwoju organizacji pozarządowych
Poziom aktywności mieszkańców w życiu publicznym
Gminy
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Bardzo niski

Niski

Przeciętny

Kategoria

Wysoki

Jaki jest Pana/Pani poziom zadowolenia z następujących aspektów życia na terenie Gminy
Szczerców. (prosimy wstawić „X” przy każdej kategorii we właściwej kratce)

Bardzo wysoki

2.

3. Jakie Pana/Pani zdaniem problemy społeczne występują najczęściej na terenie Gminy
Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)

Nazwa problemu społecznego

Zaznaczenie odpowiedzi

Ubóstwo
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Niski poziom aktywności społecznej
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Uzależnienia od środków psychoaktywnych
Uzależnienia od współczesnych środków komunikacji (Internet, telefonia
komórkowa, komputer)
Zaniedbanie rozwoju dziecka i młodzieży
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Starzenie się społeczeństwa
Emigracja zarobkowa osób młodych i wykształconych
Bezradność życiowa
Bezdomność
Brak lokalnych zasobów ludzkich do tworzenia rynku pracy
Rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych
Przestępczość
Depopulacja – zmniejszanie liczby mieszkańców
Klęski epidemiczne, ekologiczne, żywiołowe itp.
Inne (proszę nazwać)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć działania w celu zmniejszenia lub eliminacji problemów
społecznych występujących na terenie Gminy Szczerców? (prosimy wstawić „X” we właściwej
kratce)

Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie
Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy
Działania wspierające jakość edukacji , poprawę dostępności do usług
społecznych i kulturalnych.
Wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy
Budowanie wizerunku oraz promocja Gminy
Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo
– wychowawczymi
Stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
poradnictwo i działania interwencyjne
Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych
Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia profilaktyki uzależnień skierowana
do dzieci i młodzieży
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie dni wolnych od
nauki w szkole
Stworzenie i wspieranie systemu wsparcia osób najuboższych
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
Rozbudowa infrastruktury komunalnej (dostęp do lokali mieszkaniowych)
Szkolenia dotyczące umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych dla
osób bezrobotnych
Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację środowisk
lokalnych
Działania na rzecz integracji i zwiększenia aktywności społecznej osób
starszych i osób z niepełnosprawnościami
Wspieranie działania grup samopomocy
Stworzenie i wspieranie systemu zachęt infrastrukturalnych i ekonomicznych
do osiedlania się na terenie Gminy
Rozbudowa systemu wsparcia rodziny
Rozbudowa sytemu e-usług
Promocja pracy zdalnej
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…..
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5. Jakie Pana/Pani zdaniem Instytucje są odpowiedzialne za rozwiązywanie wskazanych powyżej
problemów społecznych (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa Instytucji

Zaznaczenie
odpowiedzi

Władze centralne – Rząd
Władze lokalne – Wójt
Radni
Organizacje kościelne i wyznaniowe
Organizacje pożytku publicznego – Stowarzyszenia i Fundacje
Jednostki systemu edukacji – szkoły
Policja
Powiatowy Urząd Pracy
Jednostki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby dotknięte problemem we własnym zakresie
Grupy samopomocy
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6. Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki powodują problem ubóstwa na terenie Gminy Szczerców
(prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa czynnika

Zaznaczenie
odpowiedzi

Bezrobocie
Uzależnienia
Niezaradność życiowa
Zły stan zdrowia
Niepełnosprawność
Niska motywacja do zmiany sytuacji życiowej
Dysfunkcje rodziny
Niskie dochody
Inne – jakie
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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7. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia
problemu ubóstwa na terenie Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Środki materialne wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin z dysfunkcjami
Specjalistyczne poradnictwo na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji
życiowych
Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach
Zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej
Zwiększenie dostępności do zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy
Terapie uzależnień
Wzrost oferty szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w celu nabycia
lub zmiany kwalifikacji zawodowych
Wsparcie i promocja instytucji świadczących pomocy na rzecz osób
pozostający w ubóstwie
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………..
8. Jakie Pana/Pani zdaniem problemy dotykają osoby starsze na terenie Gminy Szczerców
(prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa problemu

Zaznaczenie
odpowiedzi

Zły stan zdrowia
Niepełnosprawność
Samotność
Niskie świadczenia emerytalno-rentowe
Niska aktywność i marginalizacja społeczna
Ograniczony dostęp do środków transportu
Brak opieki ze strony rodziny
Trudności w załatwianiu spraw urzędowych
Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów
Brak lub niski kompetencje z zakresie umiejętności korzystania z
nowoczesnych narzędzi komunikacji (telefon komórkowy, komputer, Internet,
karty płatnicze itp.)
Trudne warunki mieszkaniowe
Zaburzone poczucie bezpieczeństwa
Poczucie samotności i bezradności
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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9. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia
problemów osób starszych terenie Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej
kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Zwiększenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych
Tworzenie i wdrażania programów profilaktyki zdrowotnej
Zwiększenie dostępu do usług prawnych
Udostępnienie pomocy przy załatwieniu spraw urzędowych
Wspieranie i promocja instytucji świadczących pomoc na rzecz osób starszych
Tworzenie klubów seniorów
Tworzenie i wdrażanie ofert edukacyjnych skierowanych do osób starszych
działania na rzecz włączania osób starszych w życie społeczne
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. Jakie Pana/Pani zdaniem problemy dotykają osoby z niepełnosprawnościami i osoby chore na
terenie Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa problemu

Zaznaczenie
odpowiedzi

Utrudniony dostęp do edukacji
Utrudniony dostęp do zatrudnienia
Utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
izolacja i wykluczenie społeczne
bariery komunikacyjne i architektoniczne
brak możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich i społecznych
poczucie samotności i bezradności
brak dostępu do usług opiekuńczych
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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11. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia
problemów osób z niepełnosprawnościami i osób chorych na terenie Gminy Szczerców
(prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Likwidacja barier w obiektach infrastruktury gminnej
Wspomaganie w poszukiwaniu miejsc pracy
Stworzenie systemu zachęt do tworzenia miejsc pracy dla osób z
niepełnosprawnościami
Zapewnienie łatwego dostępu do korzystania z narzędzi pomocy społecznej
Wzrost dostępu do usług opiekuńczych
Zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu i
zatrudnienia
Działania na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
Wsparcie i promocja instytucji świadczących pomoc na rzecz osób z
niepełnosprawnościami i osób chorych
Stworzenie i wdrożenie systemu łatwego dostępu do usług medycznych
i rehabilitacyjnych na każdym poziomie zabezpieczenia zdrowia
Stworzenie i wdrożenie systemy zabezpieczenia materialnego osób
z niepełnosprawnościami i osób chorych
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
12. Jakie Pana/Pani zdaniem negatywne zjawiska społeczne dotykają dzieci i młodzież na terenie
Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa problemu

Zaznaczenie
odpowiedzi

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów moralnych
Przemoc domowa
Stosowanie używek – alkohol i tytoń
Stosowanie środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze itp.
Uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego
Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
Chuligaństwo i przestępczość
Demoralizacja
Bezproduktywne spędzanie wolnego czasu
Ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
Zaniedbanie wychowawcze
Niska aktywność społeczna
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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13. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia
problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież terenie Gminy Szczerców (prosimy
wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez
zapewnienie pomocy jej członkom
Poprawa wzajemnej komunikacji w relacjach rodzice-dzieci
Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
Wdrażanie programów profilaktyki uzależnień w szkołach
Zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga
Wspieranie i promocja instytucji powołanych do świadczenia pomocy na rzecz
dzieci i młodzieży
Zwiększenie dostępu do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
Treningi kompetencji osobistych i społecznych
Społeczna negacja wobec zaniedbań wychowawczych
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14. Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny występowania problemu bezrobocia na terenie Gminy
Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa problemu

Zaznaczenie
odpowiedzi

Brak miejsc pracy w Gminie
Trudności w dojeździe do pracy
Niechęć do podjęcia zatrudnienia
Dostępne miejsca pracy nieadekwatne do wykształcenia
Brak warunków do podjęcia działalności gospodarczej
Problem z zapewnieniem opieki dla dziecka/osoby zależnej
Brak doświadczenia zawodowego
Niedostateczne kwalifikacje zawodowe
Niepełnosprawność lub długotrwała choroba
Brak organizacji wspomagających proces poszukiwania pracy
Redukcja miejsc pracy na skutek klęsk epidemicznych, ekologicznych,
żywiołowych itp
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców Gminy
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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15. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć środki zaradcze na rzecz eliminacji lub ograniczenia
problemu bezrobocia terenie Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Tworzenie i wdrażanie kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych
skierowanych na integrację z rynkiem pracy osób pozostający poza
zatrudnieniem
Promowanie elastycznych form zatrudnienia umożliwiających godzenie pracy
zawodowej i życia rodzinnego
Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla dzieci i osób zależnych
Promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsiębiorczości w Gminie
Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc
pracy
Dostosowanie systemu szkolnictwa do wymogów rynku pracy
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje generujące tworzenie
miejsc pracy
Wdrażanie programów zatrudnienia subsydiowanego oraz płatnych staży
zawodowych
Wsparcie i promocja instytucji działających w obszarze rynku pracy
Stworzenie i promocja systemu pracy zdalnej
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
16. Czy Pana/Pani zdaniem na terenie Gminy Szczerców występują następujące dysfunkcje rodzin
(prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Nazwa problemu

Zaznaczenie
odpowiedzi

Zaniedbanie rozwoju dziecka
Trudności opiekuńczo-wychowawcze
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Rodziny niepełne (samotne wychowywanie dzieci, eurosieroctwo itp.)
Rozluźnienie więzi rodzinnych
Problem przemocy w rodzinie
Problem uzależnień w rodzinie
Dziedziczenie negatywnych postaw społecznych
Niski poziom włączenia społecznego
Niski poziom dochodów rodziny
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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17. Jakie Pana/Pani zdaniem należy podjąć działania na rzecz eliminacji lub ograniczenia
czynników dysfunkcji rodzin na terenie Gminy Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej
kratce)
Nazwa środka zaradczego

Zaznaczenie
odpowiedzi

Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym
problemem przemocy.
Tworzenie i wdrażanie programów pomocy i wsparcia osobom uzależnionym
i współuzależnionym w rodzinie.
Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i pomocy rodzinie zagrożonej
bezrobociem, biedą i ubóstwem, wykluczeniem społecznym.
Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia i włączenia społecznego rodzin
Stworzenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży
Tworzenie i wdrażanie programów ograniczania bezradności opiekuńczowychowawczej
Tworzenie i wdrażanie programów podnoszenie kompetencji prowadzenia
gospodarstwa domowego
Udostępnienie możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego –
psycholog, pedagog, prawnik
Tworzenie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej
Rozwój i wsparcie instytucji działających na rzecz wspierania rodziny.
Inne – jakie?
…………………………………………………………………………………………………
18 . Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny niskiej aktywności społecznej mieszkańców Gminy
Szczerców (prosimy wstawić „X” we właściwej kratce)
Zaznaczenie
odpowiedzi

Nazwa problemu

Ograniczenia finansowe
Ograniczenia zdrowotne
Pesymizm i zniechęcenie do działania
Niedostosowanie podejmowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności
Niski poziom świadomości o potrzebie aktywności społecznej
Niedostateczny poziom informacji o działaniach na rzecz podnoszenia
aktywności społecznej mieszkańców
Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna
Niewystarczająca liczba liderów lokalnych
Uboga oferta usług rekreacji i wypoczynku
Niski poziom identyfikacji z regionem zamieszkania
Mała intensywności i różnorodność działań w dziedzinie kultury
Niska kreatywność społeczności lokalnej
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
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