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ANKIETA  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfickim 

na lata 2016 - 2025 

 

 

 

 

 

1. Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w Powiecie ? (proszę zaznaczyć „X” wybraną 

odpowiedź) 

Pytanie/Ocena złe słabe 
przeciętne 

/średnie 
dobre 

bardzo 

dobre 

Lokalny rynek pracy (możliwość znalezienia 

pracy na terenie powiatu) 
     

Szkoły średnie 
jakość      

dostępność      

Szkolnictwo policealne  
jakość      

dostępność      

Dostępność do 

szkolnictwa wyższego 

jakość      

dostępność      

Opieka społeczna na 

poziomie gmin 

jakość      

dostępność      

Opieka zdrowotna 
jakość      

dostępność      

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej      

Opieka psycholgiczna       

Poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne      

System wsparcia osób niepełnosprawnych      

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców  

     

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych      

Organizowanie różnych form przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie    
     

Profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i 

młodzieży 
     

Wspomaganie kształcenia, dokształcania i 

rozwijania zainteresowań osób starszych 
     

Domy Pomocy  

Społecznej 

jakość      

dostępność      

Bezpieczeństwo  mieszkańców      

Mieszkania Chronione 
jakość      

dostępność      

Centrum Integracji 

Społecznej  

jakość      

dostępność      

Grupy Wsparcia  
jakość      

dostępność      

Funkcjonowanie Miejskich i Gminnych OPS      

 Funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
     

Pomoc specjalistyczna dla osób 

niepełnosprawnych 
     

Stopień integracji społeczności lokalnej      

Stopa życiowa mieszkańców powiatu      

Inne ………………………………………………      
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2. Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują na terenie powiatu? (proszę zaznaczyć „X” wybraną 

odpowiedź) 

Wyszczególnienie 

Wysokie 

zagrożenie 

problemem 

Średnie  Niskie  
Brak 

problemu 

Przestępczość     

Przestępczość młodocianych      

Bezrobocie     

Bieda     

Bezdomność     

Alkoholizm     

Bezradność     

Przemoc w rodzinie     

Uzależnienia - Narkomania     

Starzejące się społeczeństwo     

 

3. Proszę wskazać, Pani/Pana zdaniem, pięć najważniejszych problemów społecznych do rozwiązania 

na terenie Powiatu  Gryfickiego, aby podnieść poziom życia mieszkańców. 

 

1)……………………………………………………………………………………….................................................. 

 

2)..……………………………………………………………………………………................................................... 

 

3)……………………………………………………………………………………….................................................. 

 

4)……………………………………………………………………………………..................................................... 

5)……………………………………………………………………………………….................................................. 

4. Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie powiatu 

 według skali: od 5 - bardzo ważna do 1 - zbędna 

Działanie/Ocena 1 2 3 4 5 

Remonty i budowa dróg poprawiających komunikację ze stolicą 

powiatu 

     

Budowa infrastruktury 

okołodrogowej 

Oświetlenie uliczne      

Chodniki i ścieżki rowerowe      

Poprawa bezpieczeństwa publicznego      

Uruchamianie świetlic socjoterapeutycznych      

Tworzenie lokalnych grup wsparcia      

Aktywne wspieranie lokalnych inicjatyw       

Organizacja czasu wolnego osobom w wieku poprodukcyjnym      

Monitoring potrzeb ludzi samotnych i niepełnosprawnych      

Dożywianie dzieci      

Projekty wsparcia dla wyrównywania szans rozwojowych dzieci z 

rodzin uboższych i patologicznych 

     

Rozwój form wsparcia i opieki dla osób starszych      

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej 

służących realizacji różnych form pomocy społecznej 

     

Tworzenie warunków do poprawy warunków mieszkaniowych      
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5. Proszę dokończyć zdanie: Uważam, że szeroko rozumiana pomoc społeczna w Powiecie  

Gryfickim jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jakie zmiany pozytywne lub negatywne dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie powiatu 

w przeciągu ostatnich kilkunastu lat w obszarze pomocy społecznej i rozwiazywania problemów 

społecznych? 

 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

7. Czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi  prowadzonej pomocy społecznej 

w Powiecie Gryfickim ? (Proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje) 

 TAK NIE 

Atrakcyjna dla mieszkańców powiatu i skuteczna   

Ma dobrą sytuację finansową   

Przyjazna  dla organizacji pozarządowych   

Obejmująca wszystkie grupy społeczne oczekujące pomocy społecznej   

Realizowana w takim samym stopniu w całym obszarze powiatu   

Dobrze zarządzana   

Bardziej skuteczna niż w sąsiednich powiatach   

Daje mieszkańcom dobre warunki do wychodzenia z sytuacji kryzysowych   

8. Z którymi z wymienionych form pomocy społecznej realizowanej przez powiat lub poszczególne 

gminy spotkał/a się Pan/i w ciągu ostatniego roku? (proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi  

Wspieranie rodzin najuboższych  

Różne fory pomocy dzieciom z  rodzin patologicznych  

Formy wspierania osób uznawanych za wykluczone społecznie  

Wspieranie rodziców niezdolnych wychowawczo ( poradnictwo 

wychowawcze) 

 

Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    

Formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi  

Realizacja projektów związanych z terapią uzależnień  

Dożywianie dzieci  

Inne formy edukacji pozaszkolnej w tym dla dorosłych i integracji 

społecznej 

 

Prowadzenie polityki społecznej poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej mieszkańców powiatu. 

 

Inne:  

9. Z jakiego źródła najczęściej czerpie mieszkaniec Powiatu Gryfickiego  informacje o działaniach  

gminy  w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej? ( zaznacz max 3 odpowiedzi). 

  

z powiatowej  strony internetowej  

Ze strony internetowej PCPR   

z innych stron internetowych  

z prasy lokalnej  

od znajomych, sąsiadów  

z tablic ogłoszeń  

od pracowników PCPR  
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10. Jak ocenia Pan/Pani pracę pracowników  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryficach  

(skala 1-5, 1-min, 5-max)?  

 1 2 3 4 5 

Kultura osobista       

Kompetencje      

Sprawność/szybkość załatwiania spraw      

Terminowość      

Chęć pomocy      

 

METRYCZKA 

Dane osoby udzielającej odpowiedzi, nazwa instytucji/organizacji, którą Pan(i) reprezentuje. 

(proszę zaznaczyć odpowiednie kratki) 

 

1. Płeć:  kobieta  mężczyzna  
2. Wiek 

18-24   25-34   35-44   45-54   55-64   65 i więcej   

3. Wykształcenie 

Podstawowe   Zawodowe   Średnie   Wyższe   

4. Aktywność zawodowa 

Własna 

działalność 

gospodarcza 

Praca 

u 

pracodawcy 

Rolnictwo 
Uczę się 

/studiuję 

Rencista 

/Emeryt 
Bezrobotny 

      

5. Związek z powiatem 

miejsce 

zamieszkania 

miejsce 

pracy 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

klient 

miejsce 

rekreacji  

i 

wypoczynku 

inne (jakie?) 

....................... 

....................... 

....................... 
     

 


