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ANKIETA 
DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY WĘGORZEWO 
na lata 2021-2027 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Węgorzewo! 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza do wypełnienia ankiety, która jest 

anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia  oraz opinii 

dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań 

samorządu Gminy Węgorzewo w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu 

zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Węgorzewo na lata 2021-2027. 

 

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. 

METRYKA: 

 

PŁEĆ: 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

 

WIEK: 

□ 18- 25 lat 

□ 26 – 40 lat 

□ 41 – 59 lat 

□ 60 – 70 lat 

□ powyżej 70 lat 

 

ZAWÓD: 

□ uczeń/student 

□ rolnik 

□ przedsiębiorca 

□ pracownik fizyczny 

□ pracownik umysłowy 

□ emeryt/rencista 

□ bezrobotny, niepracujący 

□ inny (jaki?) ..................... 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

□ podstawowe   

□ gimnazjalne 

□ zawodowe 

□ średnie 

□ policealne 

□ wyższe 

 

SYTUACJA MATERIALNA: 

□ bardzo dobra 

□ dobra 

□ średnia 

□ zła 

□ bardzo zła 
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1. Które problemy społeczne występujące na terenie Gminy Węgorzewo, Pani/Pana zdaniem 

wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 5 odpowiedzi.) 
 

Ubóstwo  

Bezrobocie, brak pracy  

Choroba, niepełnosprawność  

Bezdomność  

Uzależnienia (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze)  

Bezradność życiowa  

Nietolerancja i dyskryminacja  

Odpływ z gminy ludzi młodych  

Przemoc w rodzinie  

Wielodzietność   

Starzenie się społeczności lokalnej  

Przestępczość  

Brak inicjatywy społecznej  

Złe warunki mieszkaniowe  

Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie Węgorzewo?(proszę 

zaznaczyć max. 3 odpowiedzi) 

 

Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, brak oferty pracy  

Niechęć do podjęcia pracy  

Brak odpowiednich kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy  

Uzależnienia  

Brak opieki nad dziećmi lub osobą zależną  

Brak możliwości dojazdów lub istotne utrudnienia w tym zakresie  

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

 

 

3. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze w walce z ubóstwem? (Można wybrać max. 3 

odpowiedzi) 

 

Pomoc finansowa.  

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.  

Wsparcie specjalistów np. doradca zawodowy, psycholog, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, 

pielęgniarka. 
 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  

Realizacja programów i projektów zwiększających ofertę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 

Inne (jakie?) ………………………………………………………....................... 
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4. Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo? (Można wybrać max. 5 

odpowiedzi) 

 

Brak pracy  
 

Niechęć do pracy 
 

Niepełnosprawność/choroby 
 

Dziedziczenie ubóstwa 
 

Uzależnienia 
 

Brak wykształcenia 
 

Brak wsparcia rodziny 
 

Wielodzietność 
 

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

 

5. Jakie problemy społeczne Pani/Pana zdaniem występują u dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Węgorzewo,? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.) 

 

Przemoc rówieśnicza  

Przemoc domowa  

Uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze itp.)  

Choroby psychiczne/zaburzenia osobowości  

Niewystarczające działania instytucji publicznych (takie jak szkoły, świetlice środowiskowe, itp.)  

Niedobór zorganizowanych form spędzania wolnego czasu  

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów  

Uzależnienie od internetu, gier komputerowych, telefonu  

Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie Węgorzewo? (Można wybrać max.  

3 odpowiedzi) 

Niski poziom umiejętności wychowawczych  

Ubóstwo 

 
 

Uzależnienia  

Przemoc w rodzinie  

Niepełnosprawność, długotrwała choroba  

Wielodzietność  

Samotne rodzicielstwo  

Inne (jakie?)..................................................................................................................... .................  
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7. Jak Pani/Pan ocenia skalę występowania w gminie Węgorzewo problemu uzależnień tj.: 

alkoholizmu? ( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□ Wysoka 

□ Raczej wysoka 

□ Przeciętna 

□ Raczej niska 

□ Niska 

 

8. Jak Pani/Pan ocenia skalę występowania w gminie Węgorzewo problemu uzależnień tj.: 

narkomanii? ( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□ Wysoka 

□ Raczej wysoka 

□ Przeciętna 

□ Raczej niska 

□ Niska 

 

9. Jak Pani/Pan ocenia skalę występowania w gminie Węgorzewo problemu uzależnień tj. 

nikotynizmu? ( Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□ Wysoka 

□ Raczej wysoka 

□ Przeciętna 

□ Raczej niska 

□ Niska 

 

10. Jakie są według Pani/Pana przyczyny występowania uzależnień? (Można wybrać max. 5 

odpowiedzi) 

 

Bezrobocie, utrata pracy  

Negatywne wzorce w rodzinie  

Chęć zaimponowania w towarzystwie  

Chęć dostosowania się do otoczenia  

Ubóstwo  

Niezaradność życiowa  

Konflikty rodzinne/rozpad rodziny  

Stres  

Inne (jakie?).....................................................................................  

 

11. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie? (Proszę 

zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

□ Znam wiele takich rodzin 

□ Znam nieliczne takie rodziny 

□ Tylko słyszałam/em o takich rodzinach 

□ Nie słyszałam/em o takich rodzinach 
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12. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? (Można wybrać 

max. 3 odpowiedzi) 

 
Upowszechnienie informacji na temat przemocy oraz przeciwdziałania przemocy poprzez organizowanie 

imprez/akcji społecznych. 
 

Zapewnienie wsparcia informacyjnego, psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, pedagogicznego 

osobom doznającym przemocy 
 

Umożliwianie osobom stosującym przemoc udział w programach psychoterapeutycznych i  

socjoterapeutycznych 

 

 

 

Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonych lub 

dotkniętych przemocą 
 

Umożliwienie osobom dotkniętym przemocą udziału w grupach wsparcia  

Szerzenie świadomości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji rodziców  

Ułatwienie dostępności informacji na temat instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym 

problemem przemocy 
 

Inne (jakie?)......................................................................................  

 

13. Które problemy społeczne osób starszych, występujące na terenie Gminy Węgorzewo, 

Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi. (Można wybrać max. 3 odpowiedzi) 

 

Problemy zdrowotne  

Brak opieki ze strony rodziny  

Problemy finansowe  

Samotność i izolacja społeczna  

Brak odpowiedniej opieki medycznej  

Brak ofert spędzania czasu wolnego  

Problemy emocjonalne  

Bariery architektoniczne  

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

 

14. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie 

Gminy Węgorzewo? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi) 

 

Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 
 

Niewystarczająca liczba placówek wychowania przedszkolnego 
 

Ograniczone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

 

 

Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych 

 

 

Przemoc w szkole 
 

Inne (jakie?) ………………………………………………………....................... 
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15. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pani/Pan za najważniejsze na 

terenie Gminy Węgorzewo? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi) 

 
Zbyt mała ilość bądź zaangażowanie organizacji pozarządowych inspirujących działalność 

kulturalną i sportową 

 

Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu 
 

Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 
 

Niewykorzystany potencjał wiejskich świetlic – brak systematycznych działań 

Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych(jakich?)....................................... 

 

Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych(jakich?)....................................... 
 

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

 

 

16. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?  (Proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź) 

□ Nie 

□ Raczej nie 

□ Raczej tak 

□ Tak 

□ Nie mam zdania/trudno powiedzieć 

 

17. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi) 

 
zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy) 

 

 

słabe oświetlenie 
 

brak patroli policyjnych  
 

niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych 
 

częste włamania i kradzieże 
 

Brak właściwego zabezpieczenia ( podstawowej/specjalistycznej) opieki zdrowotnej 
 

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

 

 

18. Czy Pani/Pana zdaniem działania samorządu sprzyjają rozwojowi gminy Węgorzewo? 

□ Nie 

□ Raczej nie 

□ Raczej tak 

□ Tak 

□ Nie mam zdania/trudno powiedzieć 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE 


