
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

 ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów 

 tel. (41) 38-211-60;  

  www.gops.miechow.pl; e-mail: gops@gops.miechow.pl 

                                                   
 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miechów! 

 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miechów na lata 2021-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o 

wypełnienie poniższej ankiety. 

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat najważniejszych problemów 

społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu  

w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych 

zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miechów na lata 2021-2027. 

 

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa. 

 

Wypełnioną ankietę należy przekazać do siedziby GOPS w Miechowie,  

ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów. (gdzie została wystawiona urna do zbierania 

poniższych ankiet). 

METRYCZKA 

Dane osoby wypełniającej ankietę (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

 

Płeć: 

 kobieta 

 mężczyzna 

 

Wiek: 

 do 19 lat 

 20–39 lat 

 40–59 lat 

 60–69 lat 

 70 i więcej 

 

http://www.gopsmiechow.eu/
mailto:gops_miechow@wp.pl


 

Wykształcenie: 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 zasadnicze zawodowe 

 średnie 

 policealne 

 wyższe 

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego (należy zaznaczyć jedną 
właściwą odpowiedź): 

 praca na własny rachunek (własna działalność gospodarcza) 

 praca we własnym gospodarstwie rolnym 

 pracownik 

 praca sezonowa/dorywcza/„na czarno” 

 emerytura/renta 

 osoba bezrobotna 

 uczeń/student 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 

ANKIETA 

1. Jakie są Pana/i zdaniem najważniejsze problemy społeczne gminy? (można 

wybrać kilka odpowiedzi).  

 Ubóstwo 

  Bezdomność 

  Przemoc w rodzinie 

  Uzależnienia 

  Niepełnosprawność 

  Problemy osób starszych 

  Przestępczość 

  Niska aktywność mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym 

  Inne, jakie ………………………………………………………………….. 



2. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny popadania w ubóstwo? 

(należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Brak pracy. 

 Niechęć do pracy. 

 Niepełnosprawność. 

 Dziedziczenie ubóstwa. 

 Uzależnienia. 

 Niezaradność życiowa. 

 Brak wykształcenia. 

 Brak wsparcia ze strony najbliższych. 

 Rozpad rodziny. 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

3. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom bezrobocia w gminie? (należy zaznaczyć 
jedną właściwą odpowiedź) 

 

 Wysoki. 

 Raczej wysoki. 

 Przeciętny. 

 Raczej niski. 

 Niski. 

 Nie mam zdania. 

4. Jakie działania należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych na 
terenie gminy? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Stworzenie korzystniejszych warunków podjęcia pracy dla absolwentów szkół. 

 Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika. 

 Tworzenie nowych miejsc pracy. 

 Organizacja prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i robót publicznych. 

 Korzystniejsze warunki założenia własnej działalności. 

 Stworzenie możliwości odpracowania zadłużeń mieszkaniowych i innych w ramach 

pracy na rzecz podmiotów wierzycieli. 

 Wyższe środki finansowe na aktywizację bezrobotnych (staże, szkolenia zawodowe, 

roboty publiczne, prace interwencyjne, pożyczki na uruchomienie własnej działalności 



gospodarczej). 

 Zwiększenie możliwości dojazdu transportem publicznym do okolicznych miast. 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 

5. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby 

niepełnosprawne? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Brak odpowiednich ofert pracy. 

 Bariery architektoniczne. 

 Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki. 

 Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych. 

 Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych. 

 Problemy psychologiczne. 

 Izolacja społeczna. 

 Brak akceptacji w środowisku rodzinnym. 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 

6. Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom codzienne 

życie oraz pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie gminy? 

(należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Większa liczba ofert pracy. 

 Likwidacja barier architektonicznych. 

 Rozwój edukacji integracyjnej. 

 Szeroki dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji leczniczej i społecznej. 

 Zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych. 

 Zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej i innej pomocy specjalistycznej. 

 Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej. 

 Utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. 

 Inne, jakie? 

 

 

 



7. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się osoby starsze? 

(należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

  Ubóstwo 

 Choroby 

  Niepełnosprawność 

  Samotność 

  Brak opieki ze strony rodziny 

  Niedostosowanie społeczne 

  Bariery architektoniczne 

  Mała liczba placówek wspierających osoby starsze 

 Utrudniony dostęp do placówek opiekuńczych 

  Inne (jakie)? 

........................................................................................................................................ 

 

8. Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu 

społecznym na terenie gminy? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Wsparcie socjalne, środowiskowe oraz finansowe 

 Rozwijanie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 Działania poprzez pracę socjalną na rzecz aktywizacji, integracji społecznej oraz udziału 

osób starszych w życiu społecznym 

 Aktywizacja poprzez kształcenie, rekreację, sport i turystykę, kulturę oraz programy 

edukacyjne 

 Utworzenie i prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy 

 Rozwój grup samopomocowych 

 Inicjowanie kontaktów rodzinnych i podejmowanie działań zmierzających do większego 

zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobą starszą 

 Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych 

 Rozszerzenie wolontariatu i objęcie opieką woluntarystyczną osób starszych 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 



9. Czy uważa Pan/i, że oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, 
usługi opiekuńcze) jest wystarczająca w gminie? (należy zaznaczyć jedną właściwą 
odpowiedź) 

  Tak 

  Nie  

  Trudno powiedzieć  

 

10.  Jakie instytucje wspierające osoby starsze powinny funkcjonować na terenie 

gminy (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Kluby seniora 

 Dom dziennego pobytu dla seniorów o ograniczonej samodzielności  

 Hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych 

  Rodzinny dom seniora 

 Całodobowy dom pomocy społecznej dla osób starszych 

 Osiedle mieszkaniowe dla seniorów 

 Inne, jakie ..................................................................................................................... 

 

11. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień na 

terenie gminy? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 Choroba 

 Niepełnosprawność 

 Samotność 

 Niedostosowanie społeczne 

 Bezrobocie, utrata pracy 

 Indywidualne skłonności do popadania w nałogi 

 Błędy wychowawcze rodziców 

 Stres 

 Konflikt rodzinny/rozpad rodziny 

 Łatwy dostęp do środków psychoaktywnych 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 

 



12. Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Tworzenie warunków do rozwoju klubów abstynenckich, grup wsparcia, klubów AA 

 Profilaktyka dzieci i młodzieży szkolnej/szersza oferta zagospodarowania czasu 

wolnego 

 Profilaktyka dorosłych/kształtowanie świadomości wśród dorosłych 

 Pomoc finansowa 

 Pomoc rzeczowa 

 Pomoc psychologiczno-terapeutyczna 

 Pomoc prawna 

 Pomoc medyczna 

 Inne (jakie)? 

........................................................................................................................................ 

 

13. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy? 

(należy zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź) 

 Znam takie przypadki 

 Słyszałam/-em o takich przypadkach 

 Nie znam takich przypadków 

 Nie słyszałam/-em o takich przypadkach 

 

 

 

14. Jakie są według Pani/Pana przyczyny przemocy domowej? 

(należy zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź) 

 Przemoc pokoleniowa w rodzinie 

 Brak pracy 

 Stres 

 Ubóstwo 

 Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi 

 Niepełnosprawność 

 Uzależnienia 



 Choroba 

 Inne (jakie)? 

........................................................................................................................................ 

 

15. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? 

(należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego 

 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia 

 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych 

 Leczenie uzależnień 

 Izolowanie ofiar od osób stosujących przemoc 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

 

16. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (należy 
zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 Brak pracy 

 Przemoc domowa 

 Uzależnienia 

 Niepełnosprawność/długotrwała choroba 

 Wielodzietność 

 Ubóstwo 

 Rozpad rodziny 

 Rodzina niepełna 

 Niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

17. Jakie działania poprawiłyby Pani/Pana zdaniem sytuację rodzin wielodzietnych i 
niepełnych w lokalnej społeczności? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 Pomoc asystenta rodziny, pomoc sąsiedzka 

 Zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków, przedszkoli, klubów 

dziecięcych) 



 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 

 Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 

 System ulg w usługach miejskich dla rodzin wielodzietnych 

 Wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, edukacja rodzin 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

18. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za najważniejsze 
na terenie gminy? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

 Przemoc domowa 

 Przemoc szkolna 

 Demoralizacja 

 Brak zorganizowanych form spędzenia czasu wolnego 

 Niewystarczające działania świetlic szkolnych w zakresie zapewnienia opieki dzieciom i 

młodzieży w godzinach pozalekcyjnych 

 Brak wsparcia i kontroli rodziców 

 Narkotyki 

 Alkohol i papierosy 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

19. Na ile istotny Pani/Pana zdaniem jest problem osób bezdomnych na terenie 
gminy? (należy zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź) 

 Istotny 

 Raczej istotny 

 Raczej nieistotny 

 Nieistotny 

 Nie mam zdania/trudno powiedzieć 

20. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinien podjąć samorząd gminny, aby 
ograniczyć obszary problemów społecznych? (należy zaznaczyć maksymalnie trzy 
główne działania) 

 

 Organizowanie pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej 

 Wykorzystanie budynków gminy na nowe inwestycje społeczne 

 Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy 

 Utworzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy 



 Likwidacja barier architektonicznych 

 Tworzenie nowych, małych przedszkoli 

 Dłuższe godziny działania przedszkoli 

 Organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych 

 Ograniczenie dostępności do alkoholu 

 Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego (prawnego i psychologicznego) 

 Zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy 

 Inne, jakie? 

........................................................................................................................................ 

21. Jeśli według Pani/Pana warto podjąć inne działania, inicjatywy na rzecz 

integracji społecznej mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione  

w ankiecie, to proszę wymienić poniżej 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

 

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety! 

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        

 

 

 

 


