
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w Gi ycku 
ul. Mickiewicza 33 
tel. 87 429 99 61 
 
 

„Badanie potrzeb spo eczno ci zamieszkuj cej teren Gminy Gi ycko” 
 

Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb w zakresie aktywizacji spo ecznej i zawodowej 
mieszka ców Gminy Gi ycko. Zebrane informacje zostan  wykorzystane jako podstawa 
planowania dzia  aktywizuj cych, zapobiegaj cych wykluczeniu spo ecznemu                                   
i zmierzaj cych do utworzenia Klubu Integracji Spo ecznej. Zapewniamy, e ankieta jest 
anonimowa, a jej wyniki b  przetwarzane w formie zbiorowej. 
 
Prosz  o udzielenie odpowiedzi zgodnie z Pa stwa odczuciami i oczekiwaniami.  
 
I. Dane dotycz ce osoby wype niaj cej ankiet : 

1.P : 
 
[] Kobieta 
[] M czyzna 
 
2.Wiek: 
 
[] do 25 lat 
[] 26 - 40 lat 
[] 41 – 50 lat 
[] 51-60 lat 
[] powy ej 60 lat 
 
3.Pozycja na rynku pracy: 
 
[] Osoba bezrobotna 
[] Osoba pracuj ca 
[] Osoba bierna zawodowa (rencista, emeryt) 
 
4.Wykszta cenie: 
 
[] podstawowe 
[] gimnazjalne 
[] zawodowe 
[] rednie 
[] policealne 
[] wy sze 
 
5.Miejsce zamieszkania 
   Gmina ………………………………………   Miejscowo  ……………………………….. 



II. Ankieta 
 
1.Czym wed ug Pani/Pana jest wykluczenie spo eczne? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2.Jakie problemy zdaniem Pani/Pana najcz ciej powoduj  wycofanie si  z ycia 
spo ecznego? (prosz  zaznaczy  max. 3 odpowiedzi) 
 
[] ubóstwo 
[] bezrobocie 
[] uzale nienia 
[] niepe nosprawno , problemy zdrowotne 
[] przemoc w rodzinie 
[] bezradno yciowe 
[] problemy opieku czo-wychowawcze 
 
3.Jak ocenia Pani/Pan poziom bezrobocia na terenie Gminy Gi ycko? 
 
[] bardzo wysoki 
[] wysoki 
[] redni 
[] niski 
[] bardzo niski 
 
4.Jaki s  zdaniem Pani/Pana g ówne przyczyny utrzymywania si  bezrobocia na terenie 
Gminy? (prosz  zaznaczy  max. 3 odpowiedzi) 
 
[] brak miejscu pracy na lokalnym rynku pracy 
[] brak wykszta cenia 
[] brak ofert kursów, szkole , brak mo liwo ci zmiany kwalifikacji, dokszta cania si  
[] niech  do podj cia pracy 
[] d ugie pozostawanie bez zatrudnienia 
[] dziedziczenie biernej postawy 
[] niezaradno yciowa 
[] uzale nienia 
[] niepe nosprawno  
 
 



5.Jakie s  zdaniem Pani/Pana g ówne przeszkody uniemo liwiaj ce podj cie pracy przez 
osoby bezrobotne na terenie Gminy? (prosz  zaznaczy  max.3 odpowiedzi) 
 
[] konieczno  sprawowania opieki nad cz onkiem rodziny (dzie mi, osob  chor , 
niepe nosprawn ) 
[] brak obka, brak miejsc w przedszkolach 
[] problemy komunikacyjne z dojazdami 
[] niskie kompetencje 
[] nieumiej tno  poruszania si  na rynku pracy 
[] „nieatrakcyjny” wiek na rynku pracy (prosz  poda  jaki ……….. ) 
[] niech  do podejmowania pracy w du ej odleg ci od miejsca zamieszkania 
[] niskie wynagrodzenie za prac  
[] brak aprobaty i motywacji ze strony cz onków rodziny 
 
6.Jaka zdaniem Pani/Pana grupa osób jest najbardziej zagro ona zjawiskiem bezrobocia? 
(prosz  o zaznaczenie max.3 odpowiedzi) 
 
[] mieszka cy obszarów wiejskich 
[] osoby d ugotrwale pozostaj ce bez pracy 
[] osoby z niskim wykszta ceniem 
[] osoby nieposiadaj ce do wiadczenia zawodowego 
[] osoby niepe nosprawne 
[] osoby powy ej 50 roku ycia 
[] m odzie  
[] kobiety 
 
7.Jakie dzia ania na terenie Gminy powinny by  podj te, aby aktywizowa  osoby bezrobotne? 
(prosz  o zaznaczenie max.3 odpowiedzi) 
 
[] organizowanie kursów, szkole  
[] mo liwo  uczestnictwa w sta ach zawodowych, pracach spo ecznie-u ytecznych, pracach 
interwencyjnych 
[] nauka aktywnego poszukiwania pracy (pisanie CV, autoprezentacja, zasady dobrej 
komunikacji) 
[] spotkania z doradc  zawodowym 
[] zorganizowanie wsparcia np. prawnego, psychologicznego, pedagogicznego 
[] pomoc w zorganizowaniu opieki nad osob  zale  (dzie mi, osobami niepe nosprawnymi, 
osobami w podesz ym wieku) 
    
8.Czy uwa a Pani/Pan, i  na terenie Gminy Gi ycko jest potrzeba utworzenia Klubu 
Integracji Spo ecznej, w którym specjali ci b wiadczy  pomoc w d eniu do zmiany 
sytuacji yciowej oraz wsparcie w powrocie na rynek pracy? 
 
[] tak                                                [] nie                                                   [] nie mam zdania 



9.Jakie wed ug Pani/Pana formy wsparcia powinny by  realizowane przez Klub Integracji 
Spo ecznej? 
 
[] nauka j zyka obcego 
[] nauka obs ugi komputera 
[] nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych 
[] nauka pisania CV i listów motywacyjnych do pracodawcy 
[] nauka poprawnej komunikacji 
[] nauka autoprezentacji 
[] inne, jakie ……………………………………………………………………………………. 
 
10.Czy zdaniem Pani/Pana dost p do uzyskania informacji i specjalistycznego wsparcia ze 
strony np. pedagoga,  psychologa, dzielnicowego, prawnika, terapeuty uzale nie  na terenie 
Gminy jest wystarczaj cy? 
 
[] tak                                                   [] nie                                         [] nie mam zdania 
 
11.Z jakiego zakresu wed ug Pani/Pana powinna by wiadczona pomoc przez punkt porad 
specjalistów, który powsta by przy Klubie Integracji Spo ecznej? 
 
[] uzale nienia 
[] przemoc w rodzinie 
[] problemy opieku czo-wychowawcze  
 
 
         Dzi kujemy za wype nienie ankiety. 


