
Ankieta badawcza poziomu zadowolenia dla osób wychowujących dzieci i młodzież

Szanowni Państwo, 
każdego dnia dokładamy wszelkich starań by żyło Wam się lepiej, dlatego tak ważna jest dla nas
Wasza opinia, zdanie ale także informacja na temat wyzwań z jakimi się mierzycie. 
Rozpoczęliśmy pracę nad 
STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2031. 
Ankieta ma charakter anonimowy. 
Prosimy o wypełnienie do dnia 15 listopada i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pakosławiu. 

Z góry dziękujemy za współpracę 

1) Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w gminie Pakosław?
(w każdym obszarze proszę zaznaczyć jedną odpowiedź X)

OBSZAR Bardzo
dobrze

Dobrze Średnio Źle Bardzo 
źle

Lokalny rynek pracy

Wychowanie przedszkolne

Szkolnictwo podstawowe

Dostępność kultury

Dostępność rozrywki

Dostępność sportu i rekreacji

Pomoc społeczna

Opieka zdrowotna

Mieszkalnictwo

Bezpieczeństwo publiczne

Dostępność placówek handlowo-
usługowych

Dostępność sieci wodociągowej

Dostępność sieci kanalizacyjnej

Dostępność sieci gazowej

Dostępność i stan sieci drogowej

Dostępność komunikacji lokalnej

Dostępność sieci Internetowej

2) Jakie grupy Pani/Pana zdaniem są narażone na wykluczenie społeczne?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Rodziny i osoby o niskim statucie materialnym
Rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
Rodziny wielodzietne, niepełne
Rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień
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Rodziny zmagające się z problemem przemocy domowej (fizycznej/psychicznej)
Osoby starsze i samotne
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny
Osoby bezdomne
Rodziny i osoby posiadające problemy mieszkaniowe
Dzieci i młodzież
Osoby opuszczające zakłady karne
Inni (jaka to grupa?)…………………………...

3) Jakie problemy w Pani/Pana opinii najczęściej dotykają rodziny w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Ubóstwo Narkomania
Bezrobocie Przemoc w rodzinie   
Bezdomność Problemy ze starzeniem się
Bezradność w sprawach opieki dzieci Długotrwała choroba
Bezradność w prowadzenia gosp. dom Niepełnosprawność
Rozpad więzi rodzinnych Złe warunki mieszkaniowe
Sieroctwo społeczne Przestępczość
Alkohol Zdarzenia losowe

4) Z którymi problemami Pani/Pana zdaniem najłatwiej sobie poradzić?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Ubóstwo Narkomania
Bezrobocie Przemoc w rodzinie   
Bezdomność Problemy ze starzeniem się
Bezradność w sprawach opieki dzieci Długotrwała choroba
Bezradność w prowadzenia gosp. dom Niepełnosprawność
Rozpad więzi rodzinnych Złe warunki mieszkaniowe
Sieroctwo społeczne Przestępczość
Alkohol Zdarzenia losowe

5) Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Niski poziom umiejętności wychowawczych   wielodzietność
Ubóstwo samotne rodzicielstwo
Uzależnienie wczesne rodzicielstwo
Przemoc w rodzinie Inne (jakie?)………………………………...
Niepełnosprawność, długotrwała choroba

6) Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych 
wychowawczo w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Praca socjalna Profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień
Pomoc asystenta rodziny Poszerzenie oferty wsparcia instytucji 
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i organizacji wspierających rodzinę   
Edukacja rodzin w zakresie właściwego Zwiększenie dostępu dzieci do różnych
wypełniania ról rodzicielskich form spędzania czasu
Zwiększenie dostępności do porad Pomoc w znalezieniu zatrudnienia
psychologiczno-pedagogicznych Inne……………………………….
Dostęp do terapii rodzinnych
Wyższe świadczenia pieniężne dla  
rodzin wielodzietnych i niepełnych

7) Na jakie według Pani/Pana negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i 
młodzież w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców
Zaniedbanie socjalne (np. niedożywienie)
Sięganie po substancje uzależniające (alkohol, narkotyki, dopalacze)
Agresja i przemoc
Demoralizacja
Przestępczość, wandalizm, chuligaństwo
Uzależnienie od Internetu, telefonu
Inne (jakie?) ………………………………..

8) Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny występowania problemu uzależnień wśród 
mieszkańców gminy Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Bezrobocie i utrata pracy
Niezaradność życiowa
Konflikt w rodzinie, rozpad rodziny
Agresja i przemoc
Indywidualna skłonność do popadania w nałogi
Wzorce społeczne
Dostępność środków psychoaktywnych
Inne (jakie?)…………………………..

9) Jakie działania w Pani/Pana opinii powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych
i ich rodzin w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży
Profilaktyka wśród dorosłych
Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna
Pomoc psychologiczna
Pomoc prawna
Pomoc społeczna
wspieranie rozwoju grup wsparcia
Samopomocowe (np. AA, Al-Anon), klubów abstynenckich
Spotkania z osobami, które wyszły z uzależnienia
Inne (jakie?) ...………………….
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10) Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie?
(Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź- X)
Znam takie przypadki
Słyszałam/-em o takich przypadkach
Nie znam takich przypadków
Nie słyszałam/-em o takich przypadkach

11) Jakie kroki Pani/Pana zdaniem byłyby najskuteczniejsze w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi- X)

Prowadzenie poradnictwa i interwencji
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej
Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
Umożliwienie udziału w grupach wsparcia
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych
Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie 
i jej skutkom
Inne (jakie?)…………………………………….

METRYCZKA:
1) Płeć

Kobieta Mężczyzna

2) Ile Pani/Pan ma lat? ………………………

3) Stan cywilny

Zamężna Żonaty

Rozwiedziona Rozwiedziony

Wdowa Wdowiec

Wolna Wolny

4) Zamieszkuje Pani/Pan:

Samotnie

Z rodziną

Z osobami 
niespokrewnionymi

5) Miejsce zamieszkania:

Sołectwo:…………………………
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6) Wykształcenie:

Niepełne podstawowe Podstawowe

Zasadnicze zawodowe Średnie

Niepełne wyższe Wyższe

7) Czy jest Pani/Pan aktywna/-y zawodowo?

Tak Nie
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