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ZAŁĄCZNIK 1.  

 

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO  
(OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW  

GMINY ZAWIDZ) 

 

1. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców Gminy Zawidz? 

  

2. Jakie są według Państwa główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców 

powodujące trudne warunki życia? 
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3. Czy Państwa zdaniem na terenie Gminy Zawidz jest dużo rodzin ubogich? 

 

 

4. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? 
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5. Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych) jest wystarczająca? 

 

 

6. Czy w skład Państwa rodziny wchodzi osoba długotrwale chora? 
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7. Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy Zawidz jest 

wystarczający? 

 

8. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się osoby starsze? 
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9. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy Zawidz? 

 

 

10. Jakie są przyczyny występowania uzależnień? 

 

 

 

 

 

 

 

14%

48%
9%

29%

wysoka średnia niska trudno powiedzieć

0 10 20 30 40 50 60 70 80

bezrobocie

niepełnosprawność

samotność

ubóstwo

choroby

wielodzietność

stres

niedostosowanie społeczne

rozpad rodziny



ZAŁĄCZNIK 1 . WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

6 

11. Czy na terenie Gminy Zawidz dostępna jest jakaś forma pomocy dla osób 

uzależnionych (np. Klub Anonimowych Alkoholików)? 

 

 

12. Czy na terenie Gminy Zawidz występuje zjawisko przemocy domowej? 
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13. Jakie są - według Państwa - przyczyny przemocy domowej? 

 
 

14. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie 

Państwo najczęściej?   
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15. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminy 

Zawidz? 
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16. Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom 

na terenie Gminy w następujących obszarach: 

a) działania w zakresie wsparcia ubogich: 

 Przyznawanie zasiłków, pomocy zgodnie z warunkami życia – po kontroli 

środowiskowej  

 Pomoc w znalezieniu pracy, mobilizacja do podjęcia pracy, wsparcie tworzenia 

miejsc pracy na terenie Gminy  

 Pomoc materialna i finansowa 

 Częste wywiady środowiskowe  

 Wzmożony kontakt z sołtysami i społeczeństwem  

 Pedagogizacja rodzin ubogich 

 Zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób ubogich 

b) działania w zakresie poprawy sytuacji niepełnosprawnych: 

 Likwidacja barier architektonicznych na terenie Gminy (w szczególności  

w zakresie dostępu do budynków użyteczności publicznej) 

 Zapewnienie dostępności usług rehabilitacyjnych na terenie Gminy 

 Stała rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

 Umożliwienie dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego 

 Integracja osób niepełnosprawnych, włączenie osób niepełnosprawnych  

w życie społeczno-kulturalne Gminy 

 Świadczenie usług domowych opiekuńczych 

 Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i członków 

ich rodzin 

c) działania w zakresie poprawy dostępu do służby zdrowia: 

 Zapewnienie dostępności specjalistycznej opieki medycznej na terenie Gminy   

 Zapewnienie dostępu do opieki medycznej na terenie Gminy w godzinach 

popołudniowych (po godz. 16:00) 

 Usprawnienie funkcjonowania podstawowej opieki medycznej na terenie Gminy 

(wzrost liczby lekarzy, weryfikacja istniejącej kadry lekarskiej, poprawa jakości 

usług medycznych na terenie Gminy) 

 Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych na terenie Gminy 

d) działania na rzecz osób starszych: 

 Świadczenie usług domowych opiekuńczych w przypadku odrzucenia przez 

rodzinę 

 Wolontariat na rzecz osób starszych  

 Uruchomienie Klubu Seniora na terenie Gminy 
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 Organizacja na terenie Gminy spotkań dla osób starszych – integracja osób 

starszych 

 Zapewnienie oferty edukacyjnej dla seniorów 

 Zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym 

e) działania w zakresie bezpieczeństwa: 

 Częste patrole, monitoring miejsc zagrożonych przestępczością  

 Oświetlenie dróg na trenie Gminy 

 Informowanie ludności o zagrożeniach 

 Zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży  

 Spotkania dla młodzieży w szkole z policją, byłymi uzależnionymi oraz byłymi 

osadzonymi w ramach profilaktyki uzależnień i ograniczania przestępczości 

nieletnich na terenie Gminy  

 Zwiększenie kontroli pieszych i rowerzystów w celu poprawy bezpieczeństwa  


