
Ankieta w ramach Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych Gminy Łobżenica 
 

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać na terenie gminy. 
Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy 
tj. sołectwo/miasto/miejscowość. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do 
opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych a tym samym 
stworzenia dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Gminie Łobżenica”. 
 
Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie w celach statystycznych.  
 
Ankietę można pobrać ze strony https://lobzenica.pl/ lub https://mgops.lobzenica.pl/ oraz odebrać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego i MGOPS Łobżenica. 
Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 25 czerwca 2021 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łobżenicy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@mgops.lobzenica.pl  
 
Proszę zakreślić właściwą Państwa zdaniem odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do 
każdego z pytań. 
 
Płeć: 

 Kobieta  
 Mężczyzna 

Wiek  
 Do 25 lat 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 
 Powyżej 65 

Wykształcenie 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Średnie lub pomaturalne  
 Zawodowe 
 Wyższe 

Aktywność zawodowa 
 Własna działalność gospodarcza 
 Zatrudniony u prywatnego pracodawcy 
 Zatrudniony w sferze budżetowej 
 Rolnik 
 Emeryt/rencista 
 Uczeń/ uczennica 
 Student/studentka 
 Bezrobotny 

Stan cywilny 
 Panna/kawaler 
 Żonaty/mężatka 
 rozwodnik/rozwódka 
 Wdowiec/wdowa 

Sytuacja rodzinna 
 Nie posiadam dzieci 
 Mam 1 dziecko 
 Mam 2-3 dzieci 

https://lobzenica.pl/
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 Mam 4 i więcej dzieci 
1. Jakie problemy społeczne Pana/i zdaniem są najważniejsze w Gminie Łobżenica? (Można wskazać 

max. 3 odpowiedzi) 

Ubóstwo  

Bezrobocie  

Alkoholizm, narkotyki, dopalacze  

Przemoc w rodzinie   

Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba  

Problemy ludzi starszych  

Bezdomność  

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

Oferty edukacyjne szkół  

Dostęp do usług opieki zdrowotnej  

Dostęp do oferty kulturalnej  

Organizacja czasu wolnego (sport i rekreacja)  

Brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  

 

2. Proszę wskazać jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo? (Można wskazać 

max. 3 odpowiedzi) 

 Brak pracy 

 Niechęć do pracy 

 Niepełnosprawność/choroby 

 Uzależnienia 

 Brak wykształcenia 

 Brak wsparcia rodziny 

 Wielodzietność 

 Inne jakie?................................................................ 

3. Czy doświadczył/a Pan/i ubóstwa kiedykolwiek w życiu? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Tak  

 Nie  

4. Czy był Pan/i kiedykolwiek bezrobotny/a? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Tak 

 Nie 

5. Jakie według Pana/i są główne powody bezrobocia w gminie? (Można wskazać max. 3 

odpowiedzi) 

 Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy 

 Brak ofert pracy 

 Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi 

 Niskie kwalifikacje zawodowe 

 Niechęć do podjęcia pracy 

 Brak doświadczenia 

 Słabo rozpowszechniane oferty pracy 

 Niechęć do pracy spowodowana korzystaniem z pomocy społecznej 

 Inne jakie?................................................................ 

6. Pana/i zdaniem znalezienie nowej pracy na terenie Gminy Łobżenica jest? (Można udzielić 

jednej odpowiedzi) 

 Bardzo trudne,  

 Trudne 

 Łatwe 



 Nie wiem 

7. Jaka Pan/i zdaniem jest skala występowania w Gminie Łobżenica problemu uzależnienia od 

alkoholu? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Bardzo wysoka 

 Wysoka 

 Średnia 

 Niska 

 Bardzo niska 

 Trudno powiedzieć 

8. Jaka Pan/i zdaniem jest skala występowania w gminie Łobżenica problemu uzależnienia od 

narkotyków? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Bardzo wysoka 

 Wysoka 

 Średnia 

 Niska 

 Bardzo niska 

 Trudno powiedzieć 

9. Jakie są według Pana/i przyczyny występowania uzależnień? (Można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 Bezrobocie, utrata pracy 

 Niepełnosprawność 

 Indywidualne skłonności do popadania w nałogi 

 Niezaradność życiowa 

 Konflikty rodzinne/ rozpad rodziny 

 Stres 

 Ucieczka od problemów 

 Presja ze strony otoczenia 

 Brak innej możliwości spędzania wolnego czasu 

 Zbyt niska cena alkoholu 

 Pragnienie zabawy 

 Zbyt łatwa dostępność 

 Inne (jakie?) …………………………………………. 

10. Pana/i zdaniem korzystanie z używek w środowisku lokalnym w ciągu ostatnich 10 lat ? (Można 

udzielić jednej odpowiedzi) 

 Wzrosło 

 Zmalało 

 Nie zmieniło się. 

11. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy? (Można udzielić jednej 

odpowiedzi) 

 Tak, znam takie przypadki 

 Słyszałem/łam o takich przypadkach 

 Nie znam takich przypadków 

12. Jakie są według Pana/Pani przyczyny występowania przemocy domowej? (Można wskazać max. 

3 odpowiedzi) 

 Uzależnienia 

 Ubóstwo 

 Bezrobocie 

 Wzorce pokoleniowe przemocy 

 Zazdrość 

 Rozpad rodziny 



 Choroby 

 Niepełnosprawność 

 Bezdomność 

 Inne jakie?............................................. 

13. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? (Można wskazać 

max. 3 odpowiedzi) 

 Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego 

 Leczenie uzależnień  

 Podejmowanie działań w kierunku izolowania przemocy od osób stosujących przemoc 

 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych 

 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom doznającym przemocy  

 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom stosującym przemoc 

 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy 

 Inne (jakie?) …………………………………………….. 

14. Do kogo zwrócił(a)by się Pan/Pani o pomoc w razie problemu uzależnień lub/i przemocy  

w rodzinie? (Można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 Policja 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Rodzina/znajomi 

 Ksiądz 

 Lekarz 

 Telefon zaufania 

 Radził(a)bym sobie sam/a 

 Szukał(a)bym pomocy w Internecie 

 Inne jakie?...................................... 

15. Jakie problemy Pana/i zdaniem najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w Gminie 

Łobżenica? (Można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 Samotność (izolacja społeczna) 

 Odrzucenie (izolacja rodzinna) 

 Ubóstwo i bieda 

 Bariery architektoniczne 

 Niezdolność do samoobsługi 

 Niski poziom wrażliwości społecznej 

 Ograniczony dostęp do placówek zapewniających całodobową opiekę 

 Ograniczony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 

 Niewystarczająca ilość i zakres świadczonych usług opiekuńczych 

 Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu 

 Brak miejsc pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (bezrobocie) 

 Deficyt zakładów pracy chronionej 

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

16. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/i za najważniejsze na terenie Gminy 

Łobżenica? (Można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 Samotność (izolacja społeczna) 

 Odrzucenie (izolacja rodzinna) 

 Niewystarczające środki finansowe 

 Ograniczony dostęp do usług opiekuńczych 

 Niepełnosprawność i schorzenia wieku starszego 

 Ograniczona oferta spędzania czasu wolnego 



 Bariery architektoniczne 

 Niezdolność do samoobsługi 

 Ograniczony dostęp do placówek zapewniających długoterminową opiekę 

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

17. W jakim stopniu infrastruktura techniczna w Gminie Łobżenica (instytucje publiczne, szkoły, 

ulice, przychodnie itp.) dostosowana jest do osób niepełnosprawnych, osób starszych tak, aby 

umożliwić im samodzielne funkcjonowanie? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Bardzo dużym 

 Dużym 

 Średnim 

 Niewielkim 

 Żadnym 

 Nie wiem 

18. Na ile istotny zdaniem Pana/i jest problem osób bezdomnych w Gminie Łobżenica? (Można 

udzielić jednej odpowiedzi) 

 Istotny 

 Raczej istotny 

 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 Raczej nieistotny 

 Nieistotny 

19. Proszę wskazać przyczyny występowania bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (Można wskazać max. 3 

odpowiedzi) 

 Przemoc w rodzinie 

 Rozpad rodziny 

 Uzależnienia 

 Wielodzietność 

 Niepełnosprawność/długotrwała choroba 

 Bezrobocie 

 Samotne wychowywanie 

 Niskie umiejętności rodzicielskie/wychowawcze 

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

20. Czy Pana/i zdaniem oferta opieki przedszkolnej w Gminie Łobżenica zaspokaja potrzeby 

mieszkańców ? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

21. Jak Pan/i ocenia ofertę edukacyjną szkół w Gminie Łobżenica? (Można udzielić jednej 

odpowiedzi) 

 Dobrze 

 Dostatecznie 

 Niedostatecznie 

 Nie wiem 

22. Jaka jest według Pana/i atrakcyjność oferty kulturalnej w Gminie Łobżenica? (Można udzielić 

jednej odpowiedzi) 

 Dobra 

 Dostateczna 

 Niedostateczna 

 Nie wiem 



23. Jak Pan/i ocenia dostępną w Gminie Łobżenica ofertę w zakresie ochrony zdrowia? (Można 

udzielić jednej odpowiedzi) 

 Dobrze 

 Dostatecznie 

 Niedostatecznie 

 Nie wiem 

 

24. Jak Pan/i ocenia dostępną w Gminie Łobżenica ofertę w zakresie sportu i rekreacji?  (Można 

udzielić jednej odpowiedzi) 

 Dobrze 

 Dostatecznie 

 Niedostatecznie 

 Nie wiem 

25. Czy ocenia Pan/i swoją okolicę jako bezpieczną? (Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

26. Jakie problemy społeczne w obszarze bezpieczeństwa uważa Pan/i za najważniejsze na terenie 

Gminy Łobżenica? (Można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 Niewystarczająca liczba patroli policyjnych 

 Częste napady, rozboje 

 Wandalizm 

 Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych 

 Przemoc w rodzinie 

 Zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy) 

 Ograniczona ilość monitoringu wizyjnego w centrum i rejonach szczególnie niebezpiecznych 

 Inne (jakie?) ……………………………………………………… 

27. Czy gmina prowadzi działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców? 

(Można udzielić jednej odpowiedzi) 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

 

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety! 

 


