
 Szanowni Mieszkańcy Gminy Chojnice,  

Poniższa ankieta została opracowana w celu poznania opinii na temat problemów społecznych, występujących 

w miejscowości i najbliższej okolicy Państwa zamieszkania. Uzyskana wiedza posłuży do opracowania „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojnice na lata 2021-………..”.  

/ankieta jest anonimowa/ 

1. Proszę ocenić natężenie wskazanych poniżej problemów społecznych w miejscowości i najbliższej 
okolicy Państwa zamieszkania.  

L.p. Problem społeczny 

Ocena 

występuje 
powszechnie 

występuje 
na dosyć 

dużą 
skalę 

występuje 
na 

niewielką 
skalę 

nie występuje  
nie 

mam 
zdania 

1. bezrobocie      

2. zaniedbania rodziców w opiece i wychowaniu 
dzieci i młodzieży 

     

3. przemoc fizyczna w rodzinach      

4. przemoc psychiczna w rodzinach      

5. brak opieki / niewystarczająca opieka 
świadczona osobom starszym, 
niepełnosprawnym 

     

6. trudności osób z niepełnosprawnościami 
w zaspokojeniu potrzeb 

     

7. samotność osób starszych i/lub osób 
z niepełnosprawnościami 

     

8. wykluczenie cyfrowe osób dorosłych, np. brak 
możliwości korzystania z informacji w 
Internecie, korzystania z usług instytucji 
publicznych (składania wniosków drogą 
elektroniczną), dostępu do aktualnych ofert 
instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, 
bez względu na przyczynę tego wykluczenia 

     

9. niskie dochody mieszkańców (bieda)      

10. obniżone poczucie bezpieczeństwa w związku 
z przestępczością 

     

11. brak mieszkań      

12. niezadowalający stan mieszkań - ubóstwo 
energetyczne (brak ocieplenia ścian 
zewnętrznych, okna niskiej jakości, kotły złej 
jakości) 

     

13. niezadowalający stan mieszkań - brak 
niezbędnych sprzętów, zbyt mała powierzchnia 
mieszkania, brak potrzebnych remontów 

     

14. uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy, hazardu, Internetu, gier 
komputerowych i innych) 

     

15. problemy natury psychicznej u dorosłych (np. 
choroby psychiczne, obniżony nastrój, 
wycofywanie się z kontaktów z innymi ludźmi) 

     

  



2. Osoby bezrobotne w Pana/i miejscowości i okolicy nie pracują, ponieważ: 
 

L.p. 
Przyczyna 

niepodejmowania 
pracy 

Ocena 

Często 
występująca 
przyczyna 

Rzadko 
występująca 
przyczyna 

Przyczyna nie 
występuje 

Nie mam zdania 

1. brak miejsc pracy 
w najbliższej okolicy 

    

2. nie szukają pracy     

3. nie mają dojazdu do 
pracy 

    

4. nie posiadają 
odpowiednich 
kwalifikacji 

    

5. zatrudniani są „na 
czarno” 

    

6. piją nałogowo alkohol     

7. otrzymują zbyt wysokie 
zasiłki z pomocy 
społecznej 

    

8. inna przyczyna – jaka: 
…………… 

    

 

3. Czy, gdyby był Pan/była Pani osobą bezrobotną, uczestniczyłby/aby Pan/i w zajęciach grupy wsparcia 
dla osób bezrobotnych, które odbywałyby się w: 

 świetlicy wiejskiej lub domu kultury w moim sołectwie 

 Urzędzie Gminy 

 Urzędzie Pracy 

 innym miejscu w Chojnicach 

 online, tj. w formie elektronicznej 

 nie byłbym / nie byłabym zainteresowany/a 

 nie wiem 
 

4. Znana Panu/i osoba niepełnosprawna, zamieszkująca w Pana/i miejscowości lub okolicy potrzebuje, a 
jest pozbawiona: 

 wózka inwalidzkiego 

 sprzętu do ćwiczeń 

 aparatu słuchowego 

 okularów 

 łóżka specjalistycznego 

 butów ortopedycznych 

 dostępu do Internetu 

 przeszkolenia w zakresie korzystania z Internetu 

 domowych usług opiekuńczych 

 teleopieki (teleopieka – usługa zapewniana osobom zamieszkującym samodzielnie lub pozostającym 

w domu przez dłuższy okres czasu bez opiekuna, polegająca na wyposażeniu osoby 

starszej/niepełnosprawnej w urządzenie pozwalające sygnalizować wystąpienie problemu zdrowotnego 

(np. zasłabnięcie) lub innego. Urządzeniem tym mogłaby być opaska na ręku z guzikiem, który osoba 

niepełnosprawna wcisnęłaby w sytuacji zagrożenia) 

 koperty życia (tj. karta informacyjna z podstawowymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia, danymi osób do 

kontaktu oraz przyjmowanych lekach, zapakowana w plastikową kopertę, umieszczana jest w oznakowanej 



naklejką lodówce. Naklejka z charakterystycznym logo programu na lodówce jest sygnałem dla 

ratowników, że w tym miejscu znajdują się cenne informacje) 

 nie znam osoby niepełnosprawnej / potrzeb osoby niepełnosprawnej z mojej miejscowości / okolicy 

 innej pomocy, jakiej? …………………………………………………………………………. 
 

5. Czy w Pana/i miejscowości lub okolicy są osoby starsze lub niepełnosprawne, które wymagają pomocy 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a są jej pozbawione? 

 tak, znam……….. (ile?) takie osoby/takich osób 

 nie 

 nie wiem 
 

6. Jakich trudności doświadczają znane Panu/i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące 
w miejscowości Pana/i zamieszkania i okolicy?  

L.p. Rodzaj trudności 
Często 

doświadczają 
Czasami 

doświadczają 
Nie 

doświadczają 
Nie mam 
zdania 

1. - związane z dostępem do 
leczenia i rehabilitacji 

    

2. - w uczestnictwie w wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych (bariery 
architektoniczne i inne), itp. 

    

3. - w podejmowaniu pracy (brak 
ofert, brak usług wspomagających, 
np. trenera pracy, trudności 
z dojazdem) 

    

4. - w dostępie do informacji 
w Internecie 

    

5. - w poruszaniu się w budynkach 
użyteczności publicznej 

    

6. - w porozumiewaniu się z innymi     

7. - z dojazdami (np. brak połączeń 
komunikacji publicznej, wymagana 
obecność opiekuna w czasie 
podróży)  

    

8. - brak wiedzy o ofercie dla osób 
z niepełnosprawnościami, np. 
o opiekunie osoby 
niepełnosprawnej 

    

9. Inne trudności, jakie? 
……………………………….. 

    

 

7. Czy uczestniczyłby Pan/i w grupowych zajęciach podnoszących sprawność fizyczną (np. aerobic, 
nordic walking, wycieczki rowerowe) organizowanych w świetlicy wiejskiej/wiejskim domu 
kultury/szkole lub innej instytucji w Pana/i miejscowości lub okolicy? 

 tak 

 nie 
 

8. Z jakiej oferty najchętniej korzystałyby znane Panu/i osoby starsze zamieszkujące w Pana/i 
miejscowości lub okolicy? 

L.p. Oferta 
Regularnie 

korzystałyby 
Okazjonalnie 
korzystałyby 

Nie 
korzystałyby 

Nie mam 
zdania 

1. klub seniora w swoim 
sołectwie 

    

2. kursy i szkolenia 
organizowane w świetlicy 
wiejskiej / domu kultury 

    



w swoim sołectwie 

3. imprezy z okazji, np. Dnia 
Babci, Dnia Dziadka, Dnia 
Seniora, Dnia Kobiet itp. 

    

4. zajęcia przedpołudniowe 
organizowane w świetlicy 
wiejskiej / domu kultury 
w swoim sołectwie 

    

5. zajęcia rekreacyjno-
sportowe, np. wycieczki, 
nordic walking 

    

6. inna oferta, jaka? 
……………………………….. 

    

 

9. Jakiej pomocy potrzebują rodziny znanych Panu/i osób niepełnosprawnych i starszych w Pana/i 
miejscowości i okolicy? 

L.p. Rodzaj pomocy 
Bardzo 

potrzebują 
Potrzebują 

Nie 
potrzebują 

Nie mam 
zdania 

1. wsparcie finansowe     

2. opieka wytchnieniowa -
odciążenie w opiece nad 
niepełnosprawnym lub 
starszym członkiem rodziny 

    

3. usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

    

4. mieszkanie chronione     

5. rozmowy terapeutyczne z 
psychologiem 

    

6. wyjazdy poza miejsce 
zamieszkania 

    

7. poprawa warunków 
mieszkaniowych 

    

8. dostęp do fachowej wiedzy 
(poradników, książek) na 
temat choroby członka 
rodziny i sprawowania opieki 

    

9. inna, jaka? 
............................................. 

    

 

10. Aby poprawić funkcjonowanie rodzin w Pana/i miejscowości i okolicy należałoby: 

L.p. Rodzaj działania 
Bardzo 

potrzebne 
Potrzebne Niepotrzebne 

Nie mam 
zdania 

1. organizować festyny rodzinne 
bezalkoholowe 

    

2. organizować festyny rodzinne 
z alkoholem 

    

3. pomagać w opiece 
i wychowaniu dzieci poprzez 
usługi asystenta rodziny 

    

4. zapewnić dostęp do 
poradnictwa 
psychologicznego 

    

5. zwiększyć pomoc finansową 
dla rodzin 

    

6. zwiększyć pomoc rzeczową 
dla rodzin 

    

7. pomagać w uzyskaniu przez     



rodziny lepszych warunków 
mieszkaniowych 

8. pomagać w opiece nad 
dziećmi (np. zajęcia 
w świetlicy wiejskiej, domu 
kultury 

    

9. pomagać w kształceniu 
dzieci (pomoc w odrabianiu 
lekcji, zajęcia edukacyjne 
i rozwijające dla dzieci 
i młodzieży - w świetlicy 
wiejskiej/domu kultury) 

    

10. ……………………………….. 
............................................. 

    

 

11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pan/i w swojej miejscowości 
i okolicy? 

L.p. Negatywne zjawisko 
Bardzo często 

dostrzegam 
Często 

dostrzegam 
Czasami 

dostrzegam 
Nie 

dostrzegam 

1. zaniedbania wychowawcze     

2. zaniedbania socjalne (niedożywienie, 
brak higieny) 

    

3. brak zorganizowanych form spędzania 
czasu wolnego 

    

4. eurosieroctwo (szczególna forma 
sieroctwa będąca skutkiem migracji 
jednego lub obojga rodziców, w wyniku 
której dzieci pozostają najczęściej pod 
opieką drugiego współmałżonka, 
dziadków, dalszej rodziny, a nawet 
same) 

    

5. demoralizacja     

6. nadużywanie alkoholu     

7. używanie innych substancji 
uzależniających – narkotyki, dopalacze, 
inne 

    

8. uzależnienie od Internetu, gier 
komputerowych, telefonu 

    

9. przestępczość     

10. wandalizm i chuligaństwo     

11. wulgarność/Agresja     

12. przemoc w Internecie (przesyłanie 
filmików zawierających szkodliwe 
treści, np. pornograficzne, ukazujące 
przemoc, zachęcające do 
autodestrukcyjnych zachowań, 
cyberprzemoc, np. wyzywanie, 
nękanie, rozsyłanie ośmieszających 
zdjęć, filmów, wykluczanie z grupy 
rówieśniczej online) 

    

13. problemy natury psychicznej u dzieci 
i młodzieży (np. depresja, obniżony 
nastrój, lęk, unikanie kontaktów 
z innymi) 

    

14. inne zjawisko, jakie? 
............................................. 

    

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieroctwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice


12. Czy uczestniczyłby/aby Pan/i w zajęciach z zakresu rozwoju umiejętności wychowawczych  
pt. „Akademia dla rodziców”, które odbywałyby się w Świetlicy Wiejskiej / Domu Kultury w Pana/i 
miejscowości lub okolicy? 

 świetlicy wiejskiej lub domu kultury w moim sołectwie 

 Urzędzie Gminy 

 innym miejscu w Chojnicach 

 online, tj. w formie elektronicznej 

 nie byłbym / nie byłabym zainteresowany/a 
 

13. Czy w Pana/i miejscowości i okolicy liczba placówek świadczących opiekę nad dziećmi jest 
wystarczająca? 

L.p. Rodzaj placówki/podmiotu 

Czy liczba jest wystarczająca? Liczba jest 
wystarczająca, ale 

nie stać 
mnie/znane mi 

osoby na 
opłacenie pobytu 

tak nie 
nie mam 
zdania 

1. podmioty świadczące opiekę nad dziećmi do lat 
3 (żłobki, dzienni opiekunowie, kluby dziecięce) 

    

2. podmioty świadczące opiekę nad dziećmi w 
wieku przedszkolnym (przedszkola, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, inne 
formy wychowania przedszkolnego)  

    

 

14. Proszę ocenić natężenie wskazanych poniżej problemów społecznych związanych z uzależnieniami 
w miejscowości i najbliższej okolicy Państwa zamieszkania. 

L.p. Rodzaj uzależnienia 

Ocena 

występuje 
powszechnie 

występuje 
na dosyć 

dużą skalę 

występuje na 
niewielką 

skalę 

nie 
występuje 

nie mam 
zdania 

1. uzależnienie od alkoholu       

2. uzależnienie od hazardu      

3. uzależnienie od Internetu, gier 
komputerowych 

     

4. uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych np. dopalacze, 
narkotyki  

     

5. inny rodzaj uzależnienia – jaki?      
 

15. Pana/i zdaniem korzystanie z używek wymienionych w poniżej zamieszczonej tabeli w miejscowości 
Pana/i zamieszkania i okolicy zmieniło się, a jeżeli tak, to w jaki sposób? 

L.p. Rodzaj używki 
Korzystanie z używki 

wzrosło zmalało nie zmieniło się Nie mam zdania 

1. alkohol     

2. narkotyki     

3. dopalacze     

4. papierosy     

5. inna substancja, jaka? 
............ 

    

 

16. Czy liczba punktów handlu alkoholem na terenie Pana/i miejscowości i okolicy jest: 

 wystarczająca 

 zbyt mała 

 zbyt duża 
 



17. Proszę ocenić swoją aktywność w odniesieniu do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, innych): 

 aktywnie działam w organizacji 

 korzystam z oferty organizacji 

 interesuję się działalnością co najmniej jednej organizacji działającej na terenie mojej miejscowości i okolicy 

 interesuję się działalnością co najmniej jednej organizacji o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub 

ogólnopolskim 

 znam organizacje działające na terenie mojej miejscowości i okolicy 

 znam organizacje o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim 

 nie znam żadnej organizacji 
 

18. Jak ocenia Pan/i sytuację finansową swoją/swojej rodziny?  

 bardzo dobrze 

 dobrze 

 raczej dobrze 

 raczej źle 

 źle 

 bardzo źle 

 trudno powiedzieć 
 

19. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację zdrowotną?  

 bardzo dobrze 

 dobrze 

 raczej dobrze 

 raczej źle 

 źle 

 bardzo źle 

 trudno powiedzieć 
 

20. Jeżeli w ankiecie nie znalazły się pytania/odpowiedzi, które wg Pana/i mogą mieć znaczenie przy 
opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice, proszę w tym 
miejscu wpisać swoje uwagi/sugestie. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Informacje dotyczące osoby wypełniającej ankietę 
Płeć 

 kobieta 

 mężczyzna 
Wiek 

 18-24 lata 

 25-34 lata 

 35-44 lata 

 45-54 lata 

 55-59 lat 

 60-65 lat 

 powyżej 65 lat  
Wykształcenie 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 zasadnicze zawodowe 

 średnie 

 wyższe 

Status zawodowy 

 uczeń, student 

 pracownik w prywatnej firmie 

 pracownik w instytucji publicznej 

 rolnik 

 przedsiębiorca 

 niepracujący 

 emeryt 

 rencista 

      Miejsce zamieszkania 

………………………………………………. 

(należy wpisać nazwę sołectwa)




