
 Ankieta badawcza poziomu zadowolenia dzieci i młodzieży w gminie Pakosław

Witajcie, 
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 ankiety do dnia 15 listopada i dostarczenie do wychowawców w szkole.

Z góry dziękujemy za współpracę :)

1) Jak oceniasz warunki życia w gminie Pakosław?
(w każdym obszarze proszę zaznaczyć jedną odpowiedź X)

OBSZAR Bardzo
dobrze

Dobrze Średnio Źle Bardzo 
źle

Wychowanie przedszkolne

Szkolnictwo podstawowe

Dostępność kultury 

Dostępność rozrywki

Dostępność sportu i rekreacji

Pomoc społeczna (posiłki w szkole)

Opieka zdrowotna

Place zabaw/miejsca spotkań

Bezpieczeństwo publiczne

Dostępność placówek handlowo-
usługowych

Dostępności do wydarzeń 
dedykowanych dzieciom i młodzieży

Dostępność do zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających umiejętności i talenty

Dostępność do warsztatów dotyczących
profilaktyki i promocji zdrowia

Dostępność i stan sieci drogowej

Dostępność komunikacji lokalnej

Dostępność sieci Internetowej

2) Z jakimi problemami na co dzień boryka się młodzież w gminie Pakosław?
(proszę zaznaczyć 3 kluczowe problemy, zaznaczając X)

Osamotnienie

Niezrozumienie wśród rówieśników
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Brak zrozumienia u członków rodziny

Brak kieszonkowego

Ograniczony dostęp do nowych technologii

Brak dostępu do łącza internetowego

Uzależnieniem od urządzeń mobilnych

Chęć do przekraczania granic poprzez eksperymentowanie z alkoholem

Chęć do przekraczania granic poprzez eksperymentowanie z narkotykami

Chęć do przekraczania granic poprzez eksperymentowanie z dopalaczami

Bójki

Przemoc w rodzinie

Agresja

Niskie wyniki w nauce

Inne (jakie?)

3) W jaki sposób radzisz sobie z problemami?
(proszę zaznaczyć 3 sposoby, zaznaczając X)

Rozmawiając z rówieśnikami na dany temat

Rozmawiając z wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem

Rozmawiając z rodzicami/ starszym rodzeństwem

Poszukując informacji w internecie na dany temat

Szukam kogoś spoza środowiska, kto nie zna mnie i prowadzę rozmowy poprzez 
komunikatory

Prowadząc pamiętnik/dziennik

Nie rozmawiam z nikim na ten temat

Dzwonię na anonimowe numery telefony, pod którymi specjaliści udzielają 
wsparcia

Inne sposoby (jakie?)

4) Z czego wynikają Twoje problemy/kłopoty/zmartwienia?
(proszę zaznaczyć 3 powody, zaznaczając X)

Z braku możliwości rozwiązania

Z braku motywacji do poradzenia sobie z problemem

Z braku umiejętności do rozwiązania problemu

Z nieposiadania wiedzy, w jaki sposób mogłabym/mógłbym rozwiązać problem

Z braku wsparcia ze strony najbliższych

Z nieśmiałości
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Ze strachu

Nie wiem

5) Jakiej oczekiwałabyś/-łbyś pomocy? Jakimi metodami?
(proszę zaznaczyć 3 metody, zaznaczając X)

Rozmowy w cztery oczy ze specjalistą/ekspertem

Pogadanki ze specjalistami

Zajęć na lekcji wychowawczej, gdzie byłby poruszony temat problematyczny

Spotkania z ludźmi, którzy poradzili sobie z problemem

Uruchomienia anonimowej pomocy poprzez komunikatory

Uruchomienie grupy wsparcia dla ludzi o podobnych problemach

Zajęcia sportowe, pozwalające na rozładowanie emocji, agresji

Zajęcia manualne, podczas których byłaby możliwość porozmawiania np. z 
psychologiem

6) W jaki sposób najchętniej spędzasz wolny czas?
(proszę zaznaczyć 3 aktywności, zaznaczając X)

Na świeżym powietrzu (grając w gry zespołowe)

Na świeżym powietrzu, spotykając się ze znajomymi

W domu, korzystając z TV, komputera, tableta, telefonu komórkowego

Wyjeżdżając na koncerty/przedstawienia do pobliskich miejscowości

Czytając książki/komiksy

Biorąc udział w wolontariacie szkolnym/pozaszkolnym

Rozwijając swoje pasje (malarstwo, śpiew, taniec)

Inne (jakie?)………………………………………………

7) Czego brakuje w Gminie Pakosław dla dzieci i młodzieży?
(proszę zaznaczyć 3 elementy, zaznaczając X)

Przedstawień dla dzieci

Koncertów dla dzieci

Wydarzeń czytelniczych

Spotkań z ludźmi, którzy stanowią dla dzieci i młodzieży przykład do 
naśladowania

Zajęć zorganizowanych w czasie pozalekcyjnych

Warsztatów rozwijających pasję (np. majsterkowanie, manualne warsztaty)

Miejsc spotkań (świetlic, placów zabaw, skatplazy)

Inne (jakie?)……………………………………………….
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8) Jeżeli poprzez anonimową ankietę chciałbyś nas o czymś poinformować, zgłosić, 
zasygnalizować. ŚMIAŁO możesz to uczynić wypełniając ten punkt... :)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA:
1) Płeć

Kobieta Mężczyzna

2) Ile masz lat? ………………………

3) Miejsce zamieszkania:

Sołectwo:…………………………

 

           Gmina Pakosław
             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu


