
ANKIETA 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz,  
w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2021-2025 zapraszamy do 
wypełnienia anonimowej ankiety. Zebrane informacje posłużą do kreślenia podstawowych 
problemów społecznych, a Państwa opinia pomoże w wyznaczaniu kierunków działań dla 
samorządu Gminy Rawicz w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  
 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety i prosimy o zwrot do 09.10.2020r. 
 

 
 
 
1. Czy Pani/Pana zdaniem oferta działających na terenie gminy Rawicz gminnych instytucji 
zajmujących  się sprawami społecznymi i rozwiązywaniem problemów społecznych jest 
wystarczająca? Proszę zaznaczyć „X” we właściwych miejscach w tabeli. 
 

Nazwa instytucji/podmiotu TAK NIE 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych   

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola itp.)   

Placówki kulturalne   

Placówki zdrowotne   

Środowiskowy Dom Samopomocy   

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby itp.), 
jakie? …....................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................. 

  

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

  

 
 
2. Czy Pani/Pana zdaniem zakres usług społecznych świadczonych przez instytucje 
wymienione w pkt 1 w gminie Rawicz jest wystarczający? Proszę zaznaczyć „X”. 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
 
 
 
 



 
 
 
3. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje potrzeba skoordynowania usług społecznych                         
w gminie i dostosowania ich do potrzeb mieszkańców? Proszę zaznaczyć „X”. 

 Tak 

 Nie  

 Nie mam zdania 
 
 
4. Czy Pani/ Pana zdaniem rewitalizacja rynku i pobliskich budynków jest szansą na rozwój 
społeczny i gospodarczy dla Gminy Rawicz? Proszę zaznaczyć „X”. 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
  

 
5  Jakie problemy społeczne Pani/Pana zdaniem najczęściej dotyczą mieszkańców Gminy 
Rawicz? Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 najważniejszych problemach. 

 Ubóstwo 

 Bezrobocie 

 Bezdomność 

 Niepełnosprawność 

 Długotrwałe lub ciężkie choroby 

 Przemoc w rodzinie 

 Bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 Bezradność rodzin w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego 

 Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia) 

 Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe   

 Starzenie się społeczeństwa 

 Przestępczość i huligaństwo 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem spotykają się osoby starsze                     
i samotne? Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 najważniejszych odpowiedziach. 

 Niewystarczające środki finansowe 

 Bariery architektoniczne 



 Problemy mieszkaniowe 

 Samotność 

 Oszustwa i wyłudzenie 

 Ograniczony dostęp do długotrwałej opieki medycznej 

 Niepełnosprawność i choroby wieku starczego 

 Niewystarczająca oferta i zbyt mała liczba miejsc w placówce wsparcia dziennego na 
          terenie gminy (np. dzienny dom samopomocy) 

 Niewystarczające usługi opiekuńcze/ fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
7. Z jakimi problemami społecznymi spotykają się osoby niepełnosprawne? Proszę zaznaczyć 
„X” przy maksymalnie 3 najważniejszych odpowiedziach. 

 Niewystarczające środki finansowe 

 Bariery architektoniczne 

 Samotność, brak akceptacji 

 Brak dostępu do rynku pracy 

 Zbyt małe wsparcie wolontariuszy 

 Brak pomocy sąsiedzkiej 

 Niewystarczająca oferta i zbyt mała liczba miejsc w placówce wsparcia dziennego na 
          terenie gminy (np. środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy 
społecznej ) 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Z jakimi najczęściej problemami społecznymi spotykają się rodziny z dziećmi. 
Proszę zaznaczyć „X”. 

 Niewystarczające środki finansowe 

 Niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 Niewystarczające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze rodziców 

 Niewystarczające wsparcie dla młodzieży uzdolnionej 

 Brak terenów do rekreacji 



 Inne, 
jakie?………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Czy Pani/Pan zauważa  w gminie Rawicz problem występowania przemocy w rodzinie? 

Proszę zaznaczyć „X”. 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
 
10. Jakie według Pani/Pana są przyczyny występowania przemocy w rodzinie? 
Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 najważniejszych odpowiedziach. 

 Uzależnienia 

 Bezrobocie 

 Choroba psychiczna 

 Dziedziczenie zachowań przemocowych 

 Brak umiejętności radzenia sobie z problemami 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
11. Czy Pani/ Pan zauważa problem bezdomności na terenie Gminy Rawicz? 
Proszę zaznaczyć „X”. 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
 
 
12. Czy Pani/Pana zdaniem w gminie Rawicz występuje problem bezrobocia? 
Proszę zaznaczyć „X” 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
 
13. Jakie Pani/ Pana zdaniem są główne przyczyny bezrobocia? 
Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 odpowiedziach. 

 Brak nowych miejsca pracy 

 Brak możliwości przekwalifikowania się 



 Obawa przed samozatrudnieniem 

 Brak oparcia w rodzinie 

 Alkoholizm, uzależnienia 

 Inne, 
jakie? ……………..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
14. Jak ocenia Pani/Pan poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Rawicz? 
Proszę zaznaczyć „X”. 

 Jest bezpiecznie 

 Jest niebezpiecznie 

 Nie mam zdania 
 
 
15. Jakie problemy w zakresie bezpieczeństwa uważa Pani/Pan za najważniejsze? 
Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 odpowiedziach. 

 Wandalizm 

 Agresywne zachowania 

 Brak monitoringu miejskiego 

 Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 

 Kradzieże i rozboje 

 Oszustwa i wyłudzenie 

 Piractwo drogowe 

 Żebractwo 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16. Jakie problemy w zakresie edukacji uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie Gminy 
Rawicz? Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie 3 odpowiedziach. 

 Niewystarczająca możliwość zapewnienia- opieki nad dziećmi do lat 3 

 Niewystarczająca liczba placówek wychowania przedszkolnego 

 Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 Ograniczony dostęp dowozu dzieci do placówek oświatowych 

 Niewystarczająca opieka specjalistyczna( np. psycholog, logopeda)  

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
17. Jakie problemy zauważa Pani/Pan w obszarze opieki zdrowotnej? 
Proszę zaznaczyć „X” przy maksymalnie  3 odpowiedziach. 

 Niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów i ograniczony dostęp do leczenia 
specjalistycznego 

 Zbyt długi okres oczekiwania na leczenie 

 Zbyt mała liczba wizyt domowych lekarskich u osób niesamodzielnych, przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych  

 Brak akcji propagujących zdrowy styl życia- brak edukacji zdrowotnej 

 Niewystarczająca profilaktyka zdrowia. 

 Inne, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. Czy uważa Pan/Pani, że określone problemy społeczne nasiliły się w okresie pandemii? 
Proszę zaznaczyć „X” przy właściwych odpowiedziach w tabeli 

Problem społeczny Tak Nie Nie mam zdania 

Ubóstwo    

Bezrobocie    

Bezdomność    

Niepełnosprawność    

Długotrwałe lub ciężkie choroby    

Przemoc w rodzinie      

Bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych   

   

Bezradność rodzin w sprawach prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

   

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne 
uzależnienia) 

   



Zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe      

 
 
 
 
 
 
 

Proszę uzupełnić poniższą tabelkę (znak X w odpowiedniej kratce) 

Wiek 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat pow. 60 lat 

     

Płeć Mężczyzna Kobieta 

  

Wykształcenie Wyższe Policealne Średnie Zawodowe Podstawowe/ 
Gimnazjalne 

      

Status 
zawodowy 

Pracownik 
etatowy 

Przedsiębiorca Rolnik Uczeń/ 
Student 

Emeryt/ 
Rencista 

Niepracujący 

      

Miejsce 
zamieszkania 

Miejscowość zamieszkania 

 

 


