Ankieta dotycząca Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019- 2023 dla
Gminy Mikołów

1.




Jak długo mieszka Pani/Pan na terenie Gminy Mikołów?
Kilka lat
Kilkanaście lat
Kilkadziesiąt lat

2.





Ile jest dzieci w Pani/Pana rodzinie w wieku do 18 roku życia?
0
Od 1 do 3
Od 3 do 6
Powyżej 6

3.







Jakie jest Pani/Pana główne źródło utrzymania?
Praca zarobkowa (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
Świadczenie emerytalne/rentowe
Zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jestem na utrzymaniu innych osób
Gospodarstwo rolne
Inne, jakie?

4.




Czy jest Pani/Pan osobą bezrobotną?
Tak
Nie
Nie dotyczy

5.







Jak długo jest Pani/Pan osobą bezrobotną?
Poniżej 2 lat
Od 2 do 3 lat
Od 3 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Powyżej 10 lat
Nie dotyczy

6.





Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y podjęciem jakiejkolwiek pracy?
Tak
Nie
Nie wiem
Nie dotyczy

7.






Jak ocenia Pani/Pan działania kulturalne realizowane przez gminę?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niewystarczająco
Nie mam zdania

8.






Czy liczba imprez kulturalnych organizowanych przez gminę jest wystarczająca?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania

9.






W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o organizowaniu imprez kulturalnych?
Przez Internet
Z ogłoszeń zlokalizowanych na terenie gminy
Od sąsiadów i rodziny
Mam problemy z uzyskaniem tych informacji
W inny sposób, jaki?

10.






Jaki Pani/Pana zdaniem jest dostęp do placówek służby zdrowia w naszej gminie?
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania, korzystam z placówek poza obrębem naszej gminy

11.





Co mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowia?
Edukacja
Profilaktyka
Lepszy dostęp do służby zdrowia
Inne, jakie?

12. Jakie problemy społeczne uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Uzależnienia (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze)
 Niepełnosprawność i długotrwała choroba
 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego








Problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych
Przemoc w rodzinie
Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny
Problemy rodzin niepełnych
Bezdomność
Inne, jakie?

13. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień w gminie?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Bezrobocie, utrata pracy
 Niezaradność życiowa
 Konflikt rodzinny/rozpad rodziny
 Choroba psychiczna
 Indywidualne skłonności do popadania w nałogi
 Wzorce społeczne
 Dostępność do środków psychoaktywnych
 Inne, jakie?

14. Jakie działania winny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin ? (prosimy
zaznaczyć maksymalnie 3 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 psychologiczno-terapeutyczna
 Pomoc prawna
 Pomoc medyczna
 Inne, jakie?

15. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie ? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Bariery architektoniczne
 Brak odpowiednich ofert pracy
 Brak placówek rehabilitacyjnych
 Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
 Izolacja społeczna
 Ubóstwo
 Brak akceptacji przez rodzinę
 Problemy psychologiczne
 Inne, jakie?

16. Jakie działania umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu
społecznym gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Likwidacja barier architektonicznych
 Większa liczba ofert pracy
 Rozwój edukacji integracyjnej
 Zapewnienie pomocy psychologicznej i innej pomocy specjalistycznej
 Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej
 Zapewnienie większego dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację
społeczną
 Inne, jakie?

17. Z jakimi problemami borykają się osoby w podeszłym wieku w gminie? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Bariery architektoniczne
 Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
 Izolacja społeczna
 Ubóstwo
 Ograniczona mobilność
 Inne, jakie?

18. Jakie działania usprawniłyby funkcjonowanie osób w podeszłym wieku w gminie? (prosimy
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Likwidacja barier architektonicznych
 Utworzenie lub usprawnienie działania placówki dziennego pobytu
 Zapewnienie pomocy psychologicznej i innej pomocy specjalistycznej
 Zapewnienie większego dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację
społeczną
 Zorganizowana pomoc sąsiedzka
 Usługi opiekuna-asystenta mobilnego
 Inne, jakie?

19. Czy Pani/Pana zdaniem na terenie gminy jest zapotrzebowanie na świadczenie usług
opiekuńczych dla osób starszych?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania

20. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (prosimy zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Uzależnienia
 Bezrobocie
 Przemoc w rodzinie
 Niepełnosprawność/długotrwała choroba
 Wielodzietność
 Ubóstwo
 Rozpad rodziny/rodzina niepełna
 Niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze
 Inne, jakie?

21. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo w gminie? (prosimy
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Pomoc terapeutyczna, szkoleniowa
 Praca socjalna w środowisku
 Większa dostępność do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych
 Zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę
 Profilaktyka i terapia uzależnień
 Większa liczba odpowiednich ofert pracy
 Wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, edukacja rodzin
 Pomoc asystenta rodziny lub rodziny wspierającej
 Szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
 Inne, jakie?

22. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pani/Pan najczęściej
w naszej gminie? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Zaniedbanie wychowawcze
 Zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena)
 Sieroctwo
 Demoralizacja
 Sięganie po substancje uzależniające (np. alkohol, narkotyki, dopalacze)
 Przestępczość
 Wulgarność/agresja
 Trudności w przystosowaniu młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
 Uzależnienie od Internetu
 Inne, jakie?
23.





Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy?
Znam takie przypadki
Słyszałem o takich przypadkach
Nie znam takich przypadków
Nie słyszałem o takich przypadkach

24. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec osób doznających przemocy domowej?
(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
 Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego
 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia
 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
 Tworzenie placówek specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy
 Leczenie uzależnień
 Izolowanie osób stosujących przemoc
 Tworzenie mieszkań chronionych
 Inne, jakie?
25. Czy orientuje się Pani/Pan, gdzie należy szukać pomocy w przypadku wystąpienia problemów
społecznych?
 Tak
 Nie

