
ANKIETA  NA  POTRZEBY  OPRACOWANIA  GMINNEJ  STRATEGII  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH W GMINIE  ŁABOWA NA LATA 2021-2028 

  

Szanowni Państwo! 

 

W związku z rozpoczętymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021-2028 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. 

Ma ona charakter anonimowy. Prosimy o przemyślane odpowiedzi i poważne potraktowanie sprawy. Wybraną 

odpowiedź proszę zaznaczyć X. 

Ankietę można pobrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej, a także ze strony internetowej 

Ośrodka –  https://labowa.pl/pl/200540/0/ops.html oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Łabowa -  

https://labowa.pl/  

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej, 

pokój nr 2, można też przesłać elektronicznie na adres: jj@labowa.pl; ao@labowa.pl; bb@labowa.pl.  

 

1. Kto Pani/Pana zdaniem jest najbardziej zagrożony wykluczeniem społecznym w Gminie 

Łabowa? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 

□ osoby starsze i samotne  

□ osoby i rodziny dotknięte problemem uzależnień alkoholowych 

□ osoby niepełnosprawne i ich rodziny  

□ osoby i rodziny dotknięte ubóstwem 

□ osoby i rodziny zmagające się z problemami przemocy domowej  

□ osoby bezrobotne 

□ osoby i rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

□ Inne (jakie?)………………………………………………………………………………….. 

 

2. Jakie problemy społeczne uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie Gminy Łabowa?  

(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ Bezrobocie  

□ Bezdomność 

□ Niepełnosprawność 

□ Długotrwała, ciężka choroba 

□ Uzależnienie od alkoholu 

□ Uzależnienie od narkotyków/ dopalaczy 

□ Problemy osób starszych 

□ Przemoc w rodzinie 

□ Ubóstwo 

□ Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

□ Inne (jakie?)……………………………………………………………………………….. 

 

3. Z jakimi problemami  najczęściej zmagają się osoby starsze i samotne w Gminie 

Łabowa? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ problemy finansowe  

□ brak wsparcia i opieki ze strony rodziny  

http://www.poniec.opsinfo.pl/
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□ utrudniony dostęp do usług specjalistycznych  

□ bariery architektoniczne  

□ brak ofert spędzania czasu wolnego  

□ samotność  

□ inne, jakie?............................................................................................................................  

 

4. W jaki sposób można poprawić sytuację osób starszych i samotnych w Gminie Łabowa?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Jakie Pani/Pana zdaniem są przyczyny występowania problemu uzależnień 

alkoholowych w Gminie Łabowa? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ bezrobocie, utrata pracy  

□ niezaradność życiowa  

□ konflikt rodzinny 

□ rozpad rodziny 

□ przyzwolenie społeczne 

□ forma zapłaty za wykonaną pracę 

□ indywidualne skłonności do popadania w nałogi  

□ wzorce społeczne  

□ dostępność do środków psychoaktywnych  

□ inne, jakie?..............................................................................................................................  

6. W jaki sposób można poprawić sytuację rodzin dotkniętych problemem alkoholowym?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Jakie Pani/Pana zdaniem problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne 

w Gminie Łabowa? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ bariery architektoniczne  

□ utrudniony dostęp do usług specjalistycznych  

□ brak odpowiednich ofert pracy  

□ niezadowalająca sytuacja finansowa 

□ brak akceptacji w środowisku lokalnym 

□ problemy psychologiczne  

□ inne, jakie?........................................................................  

8. Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania, aby umożliwić osobom 

niepełnosprawnym prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



 

9. Czy w Pani/Pana środowisku lokalnym istnieje zjawisko przemocy?  

□ Tak  

□ Nie (pomiń pytanie nr 10)       

10. Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być podejmowane działania, aby wesprzeć osoby 

doznające przemocy domowej?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

11. Czy w Pani/Pana środowisku lokalnym istnieje zjawisko bezrobocia?  

□ Tak 

□ Nie (pomiń pytanie nr 12) 

12. Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania w celu przeciwdziałania 

bezrobociu i poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych bezrobociem?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

13. Jakie Pani/Pana zdaniem są przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze 

□ wielodzietność 

□ uzależnienia  

□ rozpad rodziny 

□  zaniedbania socjalne ( niedożywienie, nieodpowiednia higiena)  

□ uzależnienie od Internetu dzieci 

□ zaniedbanie wychowawcze 

□ agresja dzieci 

□ przestępczość dzieci 

□ samotne rodzicielstwo 

□ niepełnosprawność/  

□ długotrwała choroba 

□ inne (jakie?).................................................................................. …......................................  

14. Jakie Pani/Pana zdaniem należałoby podjąć działania, które poprawiłby 

funkcjonowanie rodzin niewydolnych wychowawczo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

15. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie Gminy Łabowa?  

□ tak  

□ raczej tak  

□ nie  

□ raczej nie  

□ trudno powiedzieć  

16. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa? (proszę wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ zagrożenie na drodze  

□ słabe oświetlenie 

□ brak patroli policyjnych 

□ niewłaściwe zachowanie osób spożywających alkohol w miejscach publicznych 

□ przemoc domowa 

□ częste włamania i kradzieże  

□ inne, jakie?..............................................................................................................................  

 

17. W jaki sposób można zmniejszyć zjawisko ubóstwa na terenie Gminy Łabowa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

18. Proszę wskazać, które według Pani/Pana działania przyczynią się do rozwiązania 

problemów społecznych na terenie Gminy Łabowa: (proszę wybrać maksymalnie 5 

odpowiedzi)  

□ pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych  

□ wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

□ pomoc psychologiczna dla mieszkańców 

□ stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo i działania 

interwencyjne 

□ likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych 

□ profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży 

□ organizacja imprez mających na celu aktywizację środowisk lokalnych  

□ wspieranie działań artystycznych, kulturalnych i promocja Gminy 

□ pozyskiwanie funduszy na działania w obszarze pomocy społecznej  

 

METRYCZKA  

PŁEĆ:                                                                    

□ Kobieta                                                                

□ Mężczyzna                                                         

WIEK: 

□ 18 - 25                                                              

□ 26 - 45  

□ 46 - 60  

□  61 i więcej  

 



WYKSZTAŁCENIE:  

□ Podstawowe 

□ gimnazjalne  

□ zasadnicze zawodowe 

□ średnie 

□ wyższe  

 
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


