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Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Tarnobrzeskim na lata 2021-2027. 

 

Szanowni  Państwo  

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety powstałej na potrzeby tworzenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2027. Zachęcamy 

wszystkich mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które 

pomoże w wypracowaniu odpowiednich działań mających na celu poprawę jakości świadczonych 

usług z zakresu pomocy społecznej.  

Ankieta jest w pełni anonimowa.  

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu tel. (15) 822 13 40 

 

I. Jakie jest Pana/i główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego? 

 Praca na własny rachunek ( własna działalność gospodarcza) 

 Praca we własnym gospodarstwie rolnym 

 Praca najemna (umowa o pracę zlecenie, inne ) w sektorze prywatnym 

 Praca najemna w sektorze publicznym 

 Praca sezonowa/ dorywcza 

 Emerytura/renta 

 Zasiłek dla bezrobotnych 

 Zasiłek z pomocy społecznej 

 Pozostawanie na utrzymaniu członków rodziny 

 

 

II. 
Jakie problemy społeczne Pana/i zdaniem należą do największych na terenie powiatu  
Tarnobrzeskiego? 

 Uzależnienia (alkohol, narkotyki, inne.) 

 Niepełnosprawność lub długotrwała choroba 

 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  
domowego 

 Brak pracy, bezrobocie 
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 Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego 

 Problemy wieku podeszłego 

 Przemoc w rodzinie 

 Wielodzietność i problemy rodzin niepełnych 

 Bezdomność 

   Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny 

 

III. Pana/i zdaniem przyczyny występowania uzależnień związane są z: 

 Bezrobociem, utratą pracy 

 Niezaradnością życiową 

 Konfliktami w rodzinie/rozpad rodziny 

 Indywidualnymi skłonnościami do popadania w nałogi 

 Łatwa dostępność do środków psychoaktywnych 

 Inne (jakie?)………………………………………………………. 

 

IV. 
Jakie działania powinny być podejmowane przez jednostki pomocy  społecznej na rzecz osób 
uzależnionych i ich rodzin? 

 Tworzenie warunków do rozwoju klubów abstynenckich, grup wsparcia, klubów AA 

 Profilaktyka dzieci i młodzieży/ szersza oferta zagospodarowania czasu wolnego 

 Profilaktyka dorosłych/kształtowanie świadomości wśród dorosłych 

 Pomoc dla rodzin osób uzależnionych 

 Pomoc psychologiczno-terapeutyczna 

 Pomoc prawna 

 Pomoc medyczna 

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

 

V. Jakie problemy najczęściej spotykają osoby niepełnosprawne w powiecie tarnobrzeskim? 

 Brak odpowiednich ofert pracy 

 Mała liczba zakładów pracy chronionej 

 Bariery architektoniczne 

 Utrudniony dostęp do świadczeń medycznych, w tym rehabilitacyjnych 

 Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 
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 Izolacja społeczna 

 Ubóstwo 

 Brak akceptacji i pomocy ze strony rodziny i otoczenia 

 Problemy psychologiczne 

 

VI. 
Jakie działania umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu 
społecznym? 

 Likwidacja barier architektonicznych 

 Większa liczba ofert pracy 

 Rozwój edukacji integracyjnej (szkoły i przedszkola integracyjne) 

 Szersza oferta działań integracyjnych dla dorosłych 

 Zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 

 Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej 

 
Zapewnienie większego dostępu do wszechstronnej rehabilitacji, mającej na celu adaptację 
społeczną 

 
Wyższe świadczenia pieniężne 

 
 

VII. 
Jakie są Pana/i zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego?  

 Uzależnienia 

 Bezrobocie 

 Przemoc w rodzinie 

 Niepełnosprawność/długotrwała choroba 

 Wielodzietność 

 Ubóstwo 

 
Konflikty w rodzinie 

 
Rodzina niepełna 

 
Niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze 

 

VIII. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin z trudnościami wychowawczymi? 

 Pomoc terapeutyczna 
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 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 (z sąsiedztwa) 

 
Szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 
Pomoc medyczna 

 

IX. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pan/i najczęściej? 

 Zaniedbania wychowawcze 

 Zaniedbania socjalne (niedożywienie, brak higieny) 

 Sieroctwo 

 Demoralizacja 

 Sięganie po substancje uzależniające (np. alkohol, narkotyki, dopalacze) 

 Przestępczość 

 Wulgarność/Agresja 

 Wandalizm 

 
Trudności w przystosowaniu młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 
Uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telefonu 

 
Obniżenie kondycji psychicznej 

 

X. Czy Pana/i zdaniem powiat tarnobrzeski to bezpieczne miejsce do życia? 

 Tak 

 Nie 

 Jeśli nie, dlaczego?....................................................... 

 

XI. Jakie problemy dotykają najczęściej osoby starsze? 
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 Bariery architektoniczne 

 Mała liczba placówek wspierających osoby starsze 

 Samotność i izolacja społeczna 

 Niepełnosprawność i choroby wieku podeszłego 

 Ubóstwo 

 Brak wsparcia ze strony rodziny 

 Problemy emocjonalne 

 

XII. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy? 

 Tak 

 Nie 

 
 

XIII. Jakie działania powinny być podejmowane w celu zwalczania przemocy w rodzinie? 

 Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego 

 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparciach 

 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych 

 Tworzenie placówek specjalizujących się w pomocy osobom doświadczającym przemocy 

 Zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy 

 Leczenie uzależnień 

 Edukacja, terapia lub izolowanie osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

XIV. 
Jakie działania poprawiłyby sytuacje rodzin wielodzietnych i niepełnych w lokalnej 
społeczności? 

 Praca socjalna lub pomoc rodziny wspierającej (np. z sąsiedztwa) 

 
Zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlice o zasięgu gminnym i 
ponadgminnym) 

 Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 

 System ulg dla rodzin wielodzietnych 

 Wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, edukacja rodzin 

 Aktywizacja osób bezrobotnych 
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XV. 
Czy według Pana/i występuje duży problem bezdomności w powiecie tarnobrzeskim? 
 

 Raczej Tak 

 Tak 

 Raczej nie 

 Nie 

 Nie mam zdania  

 
 

XVI. 
Jaki sposób działania byłby najskuteczniejszy w rozwiązaniu problemu bezdomności i 
zagrożenia bezdomnością? 

 Zwiększenie liczby mieszkań chronionych i socjalnych 

 
Stworzenie możliwości odpracowania zadłużeń mieszkaniowych i innych, w ramach pracy na 
rzecz podmiotów - wierzycieli 

 Profilaktyka i terapie uzależnień 

 Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności 

 Lokalne programy przeciwdziałania bezdomności 

 Praca socjalna i jej specjalizacja 

 Aktywizacja zawodowa 

 Szkolenia/przekwalifikowania zawodowe 

 Integracja społeczna 

 Szerszy udział organizacji pozarządowych 

 
Rozwój placówek zapewniających schronienie 

 
 

XVII. Co Pana/i zdaniem decyduje o tym, że niektórzy ludzie nie mogą wydostać się z ubóstwa? 

 Brak pracy 

 Uzależnienia 

 Brak wykształcenia 

 Niezaradność życiowa 

 Lenistwo, niechęć do podejmowania pracy 

 Brak wsparcia ze strony najbliższych 

 Tzw. „dziedziczenie biedy” 

  Niepełnosprawność lub długotrwała choroba 
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XVIII
. 

Jakie działania powinien podjąć powiat, aby ograniczyć obszary problemów społecznych? 

 Monitorować efektywne wykorzystanie środków pieniężnych z pomocy społecznej 

 
Wesprzeć organizacje pozarządowe w przedsięwzięciach na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Tworzyć warunki do leczenia i terapii zaburzeń psychicznych (zwłaszcza dzieci i młodzieży) 

 
Pozyskiwać dodatkowe środki finansowe pozabudżetowe (np. środki unijne, z budżetu 
państwa) 

 Profesjonalizować kadry pomocy społecznej 

 Rozwijać jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

 Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy 

 

XIX. INNE UWAGI 

1.  

2.  

3.  

 

 

METRYCZKA 

I. PŁEĆ 

 Kobieta   

 Mężczyzna 

 

II. WIEK 

 Poniżej 20 lat  

 20 – 30 lat 

 31 - 55 lat 

 56 – 66 lat 

 Powyżej 65 lat 

 

 

III. WYKSZTAŁCENIE 

 Uczeń/student 

 Podstawowe 
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 Zawodowe 

 Średnie 

 Pomaturalne 

 Wyższe 

 

IV. STATUS ZAWODOWY 

 Uczeń/student 

 Przedsiębiorca 

 Osoba pracująca 

 Rolnik 

 Osoba bezrobotna 

 Osoba na rencie/emeryturze 

 

V. JAK DŁUGO ZAMIESZKUJE PAN/I POWIAT TARNOBRZESKI? 

 Do 1 roku 

 Od 1 do 10 lat 

 Od 11 – 30 lat 

 Od 31 lat i więcej 

 Od urodzenia 

 

VI. MIEJSCE ZAMIESZKANIA - miejscowość  

 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie.  

 

 


