
Ankieta badawcza poziomu zadowolenia Seniorów

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 problemy w Pani/Pana opinii najczęściej dotykają mieszkańców gminy?
(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
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Rozpad więzi rodzinnych Złe warunki mieszkaniowe
Sieroctwo społeczne Przestępczość
Alkohol Zdarzenia losowe

3) 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
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?)

4) Jakie problemy w Pani/Pana opinii dotykają najczęściej osoby starsze w gminie?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Ubóstwo
Samotność
Niepełnosprawność
Choroby wieku podeszłego
Brak wsparcia ze strony rodziny
Bariery architektoniczne
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
Brak dostępu do geriatry
Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu
Brak możliwości dotarcia w miejsca, w których jakaś aktywność jest organizowana
Brak komunikacji lokalnej, pozwalającej na swobodne przemieszczanie się
(w gminie i poza nią)

5) Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację osób starszych w gminie?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Rozwój usług opiekuńczych
Organizowanie pomocy sąsiedzkiej
Organizowanie wolontariatu na rzecz Seniorów
Organizowanie spotkań i imprez środowiskowych
Zapewnienie dostępu do placówek wsparcia  (klub seniora, dzienny dom pobytu)
Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów na terenie gminy
Zorganizowanie transportu lokalnego
Inne? (jakie?)……………………………………………..
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6) Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź- X)

Tak
Raczej Tak
Raczej Nie
Nie 
Trudno powiedzieć

7) Jakich problemów Pani/Pana zdaniem doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 problemy- X)

Bariery architektoniczne
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
Brak odpowiednich ofert pracy
Deficyt zakładów pracy chronionej
Ubóstwo
Izolacja społeczna
Niski poziom akceptacji społecznej
Problemy psychologiczne
Inne (jakie?)

8) Czy korzysta Pani z opieki lekarskiej w gminie Pakosław?
(Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź- X)

Tak
Nie 
Tylko z podstawowej opieki medycznej

9) Jakich lekarzy specjalistów brakuje w gminie Pakosław? Jakich usług medycznych?
(Proszę napisać o najpilniejszych potrzebach)

•
  

•
 

•  

10) Przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. Czy korzystała Pani/Pan z wypożyczalni?

Tak
Nie
Nie wiedziałam/-em, że istnieje
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11) Jak często miałaby/miałby Pani/Pan potrzebę przemieszczania się ze swojej miejscowości 
do odleglejszych miejsc, w celu załatwienia swoich spraw?

1 x w tygodniu
2 x w tygodniu
częściej niż dwa razy w tygodniu

12) Czy przynależy Pani/Pan do jakiegoś środowiska np. Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu 
Seniora, Koła Łowieckiego, Wędkarskiego.

Tak
Nie 

13) Z jakiej aktywności najchętniej skorzystałaby/ skorzystałby Pani/Pan?

Transport do większych miejscowości np. Rawicz, Miejska Górka, Leszno
Zajęcia/warsztaty dla Seniorów, pozwalające zagospodarować czas wolny
Wycieczki wyjazdow-edukacyjne
Zaangażowanie w wolontariat senioralny
Spacery historyczne
Warsztaty gier planszowych
Zajęcia usprawniające
Spotkania  międzypokoleniowe
Zajęcia integracyjne
Warsztaty z nowych technologii (obsługa komputera, telefonu, tableta)

14) Czy uważa Pani/Pan, że na terenie gminy Pakosław potrzebna jest Rada Seniorów, jako 
organ doradczy dla wójta gminy?

Tak
Nie 
Nie wiem (nie wiem na czym polega)

15) Czy korzysta Pani/Pan ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Tak
Nie 

16) Z jakiej pomocy Pani/Pan korzysta z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Pakosławiu?

Wsparcie finansowe 
Wsparcie rzeczowe
Pomoc pracownika socjalnego

METRYCZKA:
1) Płeć

Kobieta Mężczyzna
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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:…………………………

6) Wykształcenie:

Niepełne podstawowe Podstawowe

Zasadnicze zawodowe Średnie

Niepełne wyższe Wyższe
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