
ANKIETA 

W gminie Wojnicz trwają obecnie prace nad przygotowaniem Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Wojnicz na lata 2013 – 2020. 
Strategia jest dokumentem stanowiącym fundament realizacji lokalnej polityki społecznej na 
najbliższe lata. Kwestie poruszane w Strategii dotyczą:  rynku pracy i bezrobocia, 
bezdomności, ubóstwa i wykluczenia społecznego, zjawiska występowania rodzin z 
problemami  opiekuńczo-wychowawczymi, zjawiska alkoholizmu i narkomanii,  problemów 
osób starszych i niepełnosprawnych, zjawiska przestępczości, przemocy w rodzinie oraz 
współpracy instytucji z sektorem organizacji pozarządowych. Ankieta jest anonimowa. 
Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane włączeniem się w opracowanie w/w dokumentu 
prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wojniczu, ul. Rynek 4, pokój nr 1 lub przesłanie na adres: gops@wojnicz.pl do dnia 
12.07.2013r. Wszelkie uwagi i sugestie zostaną uwzględnione w trakcie przygotowywania 
dokumentu.  

1. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska bezrobocia w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat zjawisko bezrobocia w gminie: 

a. Zwiększyło się 

b. Nie zmieniło się 

c. Zmniejszyło się 

d. Trudno powiedzieć 

3. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

skutkom bezrobocia? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 



 

4. Jak ocenia Pan(i) skalę problemu bezdomności w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

5. Czy w ciągu ostatnich 5 lat problem bezdomności w gminie: 

a. Zwiększył się 

b. Nie zmienił się 

c. Zmniejszył się 

d. Trudno powiedzieć 

6. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

problemowi bezdomności? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

7. Jak ocenia Pan(i) skalę problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

8. Czy w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, żyjących poniżej minimalnego standardu życia w 

gminie: 

a. Zwiększyła się 

b. Nie zmieniła się 

c. Zmniejszyła się 

d. Trudno powiedzieć 



 

9. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

10. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska występowania rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w gminie? 

f. Bardzo nasilone 

g. Nasilone 

h. Umiarkowane 

i. Niewielkie 

j. Bardzo małe 

11. Czy w ciągu ostatnich 5 lat liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

gminie: 

e. Zwiększyła się 

f. Nie zmieniła się 

g. Zmniejszyła się 

h. Trudno powiedzieć 

12. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest udzielanie wsparcia 

rodzinom? 

f. Bardzo dobrze 

g. Dobrze 

h. Umiarkowanie 

i. Źle 

j. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 



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

………………………………………………………………………………………………................... 

13. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska alkoholizmu i narkomanii w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

14. Czy w ciągu ostatnich 5 lat zjawisko alkoholizmu i narkomanii w gminie: 

a. Zwiększyło się 

b. Nie zmieniło się 

c. Zmniejszyło się 

d. Trudno powiedzieć 

15. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

skutkom alkoholizmu i narkomanii? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

16. Jak ocenia Pan(i) skalę problemów osób starszych w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

17. Czy w ciągu ostatnich 5 lat problemy osób starszych w gminie: 

a. Zwiększyły się 

b. Nie zmieniły się 

c. Zmniejszyły się 

d. Trudno powiedzieć 



18. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest udzielanie wsparcia 

dla osób starszych (samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych)? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

19. Jak ocenia Pan(i) skalę problemów osób niepełnosprawnych w gminie? 

a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

20. Czy w ciągu ostatnich 5 lat problemy osób niepełnosprawnych w gminie: 

a. Zwiększyły się 

b. Nie zmieniły się 

c. Zmniejszyły się 

d. Trudno powiedzieć 

21. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest pomoc osobom 

niepełnosprawnym? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

22. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska przestępczości w gminie? 



a. Bardzo nasilone 

b. Nasilone 

c. Umiarkowane 

d. Niewielkie 

e. Bardzo małe 

23. Czy w ciągi ostatnich 5 lat zjawisko przestępczości w gminie: 

a. Zwiększyło się 

b. Nie zmieniło się 

c. Zmniejszyło się 

d. Trudno powiedzieć 

24. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

przestępczości? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

25. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska przemocy w rodzinie  w  gminie? 

f. Bardzo nasilone 

g. Nasilone 

h. Umiarkowane 

i. Niewielkie 

j. Bardzo małe 

26. Czy w ciągi ostatnich 5 lat zjawisko przemocy w gminie: 

e. Zwiększyło się 

f. Nie zmieniło się 

g. Zmniejszyło się 

h. Trudno powiedzieć 

27. Jak ocenia Pan(i) działania prowadzone w gminie, których celem jest przeciwdziałanie 

przemocy? 

f. Bardzo dobrze 



g. Dobrze 

h. Umiarkowanie 

i. Źle 

j. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………... 

28. Jak ocenia Pan(i) współpracę instytucji z sektorem pozarządowym  

w gminie? 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Umiarkowanie 

d. Źle 

e. Bardzo źle 

Co powinno się zmienić, by działania były bardziej skuteczne? 

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

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

……………………………………………………………………………............................................... 

Miejsce na dodatkowe uwagi i sugestie:  

1. (Czy występują inne problemy w gminie, na które należy zwrócić uwagę? Co można zrobić, by 
skuteczniej przeciwdziałać występowaniu problemów społecznych? Co można zrobić, by 
poprawić jakość życia mieszkańców? 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA 

W gminie Wojnicz trwają obecnie prace nad przygotowaniem Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia jest dokumentem stanowiącym 
fundament realizacji lokalnej polityki społecznej na najbliższe lata. Kwestie poruszane  
w Strategii dotyczą, między innymi: rynku pracy i bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, problemów osób starszych i niepełnosprawnych, problemów dzieci i młodzieży, 
przemocy w rodzinie oraz przestępczości. Ankieta jest anonimowa. Wszelkie uwagi i sugestie 
zostaną uwzględnione w trakcie przygotowywania dokumentu.  

Wypełnioną ankietę proszę przesłać do 12 lipca 2013 roku. 

 

2. Jakie są pozytywne aspekty życia w gminie Wojnicz? Z czego jest Pan/Pani 
zadowolony/a? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



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

3. Czy występują problemy w gminie, na które szczególnie należy zwrócić uwagę? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………   
 
 
 
 
 

4. Co można zrobić, według Pana/Pani, by skuteczniej przeciwdziałać występowaniu 
problemów społecznych? Co można zrobić, by poprawić jakość życia mieszkańców? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 


