8.08.2022, 08:28

Ankieta dot. sytuacji społecznej

8.08.2022, 08:28

4.

Ankieta dot. sytuacji społecznej

Jakie są według Państwa główne przyczyny problemów społecznych

Ankieta dot. sytuacji społecznej

mieszkańców powodujące trudne warunki życia?

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego,
Powiat Mrągowski przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030. Strategia zweryfikuje i opisze
najważniejsze problemy społeczne w Państwa Powiecie, a także określi skuteczne
sposoby ich eliminowania. Aby trafnie określić cele i obszary interwencji potrzebna jest
współpraca Mieszkańców Powiatu Mrągowskiego. Prosimy o pomoc w tej kwestii.
Wypełnienie ankiety jest w pełni anonimowe.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

*

Przemoc w rodzinie
Bezdomność
Samotne wychowywanie dzieci
Wielodzietność
Narkomania
Alkoholizm

*Wymagane

Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba

Pytania Diagnostyczne

Niezaradność życiowa

1.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców(osób i rodzin)? *

Ubóstwo
Bezrobocie

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:
1

2

3

4

5

bardzo złe

bardzo dobre

5.

Jeżeli zdaniem Państwa na terenie powiatu występują obszary wykluczenia

*

społecznego to jakich grup społecznych dotyczą ?
2.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy? *

Uchodźców

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1

2

3

Narkomanów
4

Alkoholików

5

bardzo zła

Osób opuszczających zakłady karne
bardzo dobra

Osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawczych
Osób niepełnosprawnych
Bezdomnych
Długotrwale bezrobotnych

3.

Jak oceniają Państwo aktualny poziom dostępności do infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych?

*

Osoby starsze
Osoby samotne
Rodzic samodzielnie sprawujący opiekę

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:
1

bardzo źle

2

3

4

5

bardzo dobrze

https://docs.google.com/forms/d/19_AKRMyp9KWxPGkL7FPN-7iua8T5lsL1f8kOQ5ublmQ/edit
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Ankieta dot. sytuacji społecznej

Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie
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8.

*

Ankieta dot. sytuacji społecznej

Co Pana/Pani zdaniem powiat powinien osiągnąć w zakresie ładu społecznego? *

Państwo najczęściej?

Jaki cel sobie w tym zakresie postawić?

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Przestępczość

Integracja społeczności

Narkomania

Poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców
Stworzenie warunków do ekonomicznego rozwoju lub usamodzielniania się
mieszkańców

Spożywanie alkoholu
Demoralizacja

Wzmocnienie oraz podniesienie sprawności działalności różnych instytucji

Trudności w przystosowaniu młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze

Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny

Sieroctwo

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

Zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena itp.)

Przeciwdziałanie zjawisku samotności osób starszych i niepełnosprawnych

Zaniedbania wychowawcze

Inne:

Inne:

9.
7.

Jakie działania Powiatu mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie problemów
społecznych?

*

społecznej?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Pomoc w skutecznej emigracji i migracji zarobkowej

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania społeczne

Stworzyć dodatkowe formy opieki nad dzieckiem umożliwiające rodzicom podjęcie
pracy

Wykorzystanie budynków miasta na nowe inwestycje społeczne
Rozpowszechnianie pozytywnych postaw w zakresie dbania o wspólne dobro

Stworzyć dodatkowe formy pracy w środowisku, takie jak ośrodki wsparcia

Zwiększenie ilości imprez integrujących społeczność

Zorganizować specjalistyczne formy pomocy jak poradnictwa rodzinne, interwencje
kryzysowe itp.

Działania na rzecz aktywizacji społeczności
Zwiększenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień

Zwiększyć działania polegające na świadczeniu pracy socjalnej

Rozwój współpracy obywatelskiej i wolontariatu

Zwiększyć wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozwój na rynku pracy, powstanie nowych miejsc pracy i napływ nowych inwestorów

Ograniczyć wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozwój sektora ekonomii społecznej

Inne:

Inne:

https://docs.google.com/forms/d/19_AKRMyp9KWxPGkL7FPN-7iua8T5lsL1f8kOQ5ublmQ/edit

Jakie działania powinien podjąć samorząd w obszarze pomocy społecznej w
celu przezwyciężania problemów społecznych rodzin korzystających z pomocy

*
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10.

Ankieta dot. sytuacji społecznej

Jakie działania powinien podjąć samorząd aby ograniczyć obszary

8.08.2022, 08:28

*

12.

wykluczenia społecznego?

Ankieta dot. sytuacji społecznej

Płeć *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Kobieta

Wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu różnych przedsięwzięć

Mężczyzna

Upowszechnić zatrudnienie wspierane
Otworzyć centrum integracji społecznej
Otworzyć klub integracji społecznej
Przyznać dodatkowe świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

13.

Zorganizować roboty publiczne

Wiek *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Uruchomić programy prac społecznie-użytecznych
Inne:

do 18 lat
18 - 25 lat
26 - 39 lat

11.

Jakie działania powinien podjąć samorząd aby zorganizować pomoc dla dzieci *

40 - 59 lat

w trudnej sytuacji społecznej?

60 lat i więcej

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Spowodować utworzenie ośrodków kuratoryjnych dla młodzieży niedostosowanej
społecznie

14.

Uruchomić punkty konsultacyjno-informacyjne dla rodzin, w których dzieci i
młodzież spożywa alkohol i narkotyki

Obszar zamieszkania *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Zwiększyć liczbę miejsc w rodzinach zastępczych
miejski

Zwiększyć liczbę miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych
Stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. wsparcia dziecka i pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym

wiejski

Stworzyć dodatkowe rozwiązania w środowisku np. pedagog rodzinny, terapeuta
itp.
Zorganizować dodatkowe placówki wsparcia dziennego

15.

Wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu różnych przedsięwzięć
adresowanych do dzieci i młodzieży

Wykształcenie *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

podstawowe
zawodowe
średnie

Metryczka

policealne
wyższe
brak

https://docs.google.com/forms/d/19_AKRMyp9KWxPGkL7FPN-7iua8T5lsL1f8kOQ5ublmQ/edit
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Formularze

https://docs.google.com/forms/d/19_AKRMyp9KWxPGkL7FPN-7iua8T5lsL1f8kOQ5ublmQ/edit
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