ANKIETA
W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Grzegorzew,
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie
rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu
ich ożywienie w wymiarze społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.
Zebrane w ten sposób dane pomogą nam w opracowaniu programu rewitalizacji.

1. Jak ocenia Pani/Pan swoje warunki mieszkaniowe?

bardzo dobrze;
dobrze;
źle;
2. Czy zamierza Pani/Pan w najbliższym czasie zmienić miejsce zamieszkania?
nie zamierzam zmieniać miejsca zamieszkania;
tak, zamierzam przeprowadzić się w inne miejsce w mojej miejscowości;
tak, zamierzam wyprowadzić się do innej miejscowości w gminie;
tak, zamierzam wyprowadzić się do innej gminy;
tak, zamierzam wyjechać za granicę;
3. Jeśli tak, to z jakiego powodu? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
chęć poprawy standardu mieszkaniowego;
zmiana miejsca pracy, nauki;
niewiele możliwości spędzania wolnego czasu (oferta kulturalna, rekreacyjna, sportowa);
sytuacja rodzinna;
niezadowalający stan infrastruktury technicznej (dróg, sieć kanalizacyjnej,
wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej);
inne;

4. Czy ma Pani/Pan dziecko, które uczęszcza:
do żłobka;
do przedszkola;
do szkoły podstawowej;
do gimnazjum;
do szkoły ponadgimnazjalnej;
nie mam dzieci w żadnej z ww. grup wiekowych;
5. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do przedszkola/żłobka?
moje dziecko dostało się do przedszkola/żłobka, do którego złożyłam/em wniosek
(przedszkole/żłobek, na którym mi zależało);
musiałam/em poszukiwać innej placówki dla mojego dziecka i udało się znaleźć
miejsce winnej placówce;
nie znalazłam/em miejsca w ww. placówkach;
nie mam zdania, nie ubiegałam/em się o przyjęcie dziecka do przedszkola/żłobka;
6. Czy Pani/Pana dziecko w wieku szkolnym korzysta z zajęć pozalekcyjnych?

tak;
PODAJ LICZBĘ GODZIN TYGODNIOWO ...................................................
KTO JEST ORGANIZATOREM ZAJĘĆ .........................................................
nie;
nie ma takich zajęć w szkole, do której uczęszcza moje dziecko;
nie mam dziecka w wieku szkolnym;
7. Jak Pani/Pan ocenia placówkę szkolną, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko?
wysoki poziom nauczania - dobrze przygotowuje do nauki na następnym
szczeblu edukacji;
średni poziom nauczania;
niski poziom nauczania;
nie mam zdania/ nie mam dziecka w wieku szkolnym;

8. Jeśli istniałaby taka możliwość to czy zmieniłaby Pani/Pan placówkę szkolną, do której
uczęszcza Pani/Pana dziecko?
tak;
nie;
9. Czy dostrzega Pani/Pan konieczność przeprowadzania działań rewitalizacyjnych na
terenie gminy Grzegorzew?

tak;
nie;
nie wiem;
10. Które z niżej wymienionych działań są wg Pani/Pana najbardziej potrzebne w ramach
rewitalizacji?
modernizacja infrastruktury publicznej (budowa/ remont dróg/chodników,
zagospodarowanie placów, terenów zielonych);
rozwiązanie problemów społecznych (remont i budowa mieszkań socjalnych,
komunalnych, tworzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, budowa placów
zabaw i boisk);
zagospodarowanie terenów niezabudowanych;
inne (wymienić jakie).........................................................................................
11. Która grupa społeczna w gminie Grzegorzew wg Pani/Pana jest w największym
stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym? (wybierz tylko 1 odpowiedź)
osoby starsze, emeryci;
niepełnosprawni;
osoby ubogie
dzieci i młodzież z ubogich rodzin;
bezrobotni;
inna (wymienić jaka).........................................................................................

12. Jak ocenia Pan(i) pomoc instytucji opieki społecznej osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym na terenie gminy?
bardzo dobrze – instytucja pomocy społecznej spełnia swoją rolę
dobrze – osoby potrzebujące wsparcia zazwyczaj je otrzymują
średnio – nie zawsze można liczyć na skuteczną pomoc, proponowane wsparcie nie zawsze
jest wystarczające
źle – proponowane wsparcie nie zaspokaja potrzeb osób potrzebujących pomocy
13. Jak ocenia Pan(i) dostęp do opieki zdrowotnej w gminy?
Bardzo dobrze – nie mam problemu z dostępem do lekarza
Dobrze – korzystam bez większych problemów z opieki państwowej i czasami z własnego
wyboru z opieki prywatnej
Średnio – ze względu na kolejki do państwowych lekarzy specjalistów, brak prywatnych
gabinetów lekarzy specjalistów, ale na podstawową pomoc można liczyć
Źle – opieka bezpłatna jest na niskim poziomie i nie mogę na nią liczyć, korzystam z opieki
medycznej w innym mieście
14. Wskaż największy problem w sferze społecznej (wybierz tylko 1 odpowiedź)
niski standard życia mieszkańców;
uzależnienia (alkoholizm, narkomania);
przemoc w rodzinie;
przestępczość - niskie poczucie bezpieczeństwa;
wykluczenie osób niepełnosprawnych;
niska aktywność społeczna mieszkańców spadek liczby mieszkańców
(migracje młodych, starzenie się społeczeństwa);
inny (wymienić jaki).........................................................................................
15. Wskaż największy problem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (wybierz tylko 1
odpowiedź)
zły stan techniczny budynków mieszkalnych;
niewystarczająca ilość funkcjonalnych przestrzeni publicznych (place zabaw, miejsca
rekreacji i odpoczynku, miejsca spotkań itp.);

zły stan techniczny dróg i chodników;
niska estetyka przestrzeni publicznych;
inny (wymienić jaki).........................................................................................
16. Wskaż największy problem w sferze środowiskowej (wybierz tylko 1 odpowiedź)
mała świadomość ekologiczna mieszkańców;
niska emisja - spaliny samochodowe, palenie w piecach (szczególnie spalanie śmieci);
zaśmiecanie - nielegalne wysypiska śmieci;
inny (wymienić jaki).........................................................................................
17. Wskaż największy problem w sferze gospodarczej (wybierz tylko 1 odpowiedź)
niski poziom przedsiębiorczości;
słabe wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego;
brak funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności usługowo-handlowej;
brak pracowników - brak chęci podjęcia pracy przez mieszkańców;
inny (wymienić jaki).........................................................................................
18. Które miejscowości z terenu gminy Grzegorzew wymagają Pani/Pana zdaniem
wdrożenia procesu rewitalizacji (proszę podać maksymalnie dwie miejscowości)

.......................................................................................................................................................
19. Jakie problemy dostrzega Pani/Pan na terenie miejscowości wskazanych w pyt. 18?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
20. Jakich wydarzeń/oferty kulturalnej/form integracji Pani/Pana zdaniem brakuje w
gminie Grzegorzew?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
21. Czy zamierza Pani/Pan aktywnie włączyć się we wdrażanie procesu rewitalizacji?
(uczestnictwo w organizowanych warsztatach, szkoleniach, wydarzeniach, opiniowanie
procesu rewitalizacji, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych)
tak;
nie;
nie wiem;

Metryczka
1. Płeć

kobieta;
mężczyzna;
2. Wykształcenie

podstawowe;
gimnazjalne;
zawodowe;
średnie;
wyższe;

3. Wiek
…………………………
4. Miejsce zamieszkania
…………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!

