Witamy serdecznie
Do Pani/Pana rąk dotarła ankieta, za pomocą której chcemy zbadać problemy, potrzeby oraz
działania w Pani/Pana najbliższym środowisku, jakie powinny być ujęte w Programie
Aktywności Lokalnej. Proszę dokładnie przeczytać każde pytanie i zaznaczyć krzyżykiem [ x ]
lub zakreślić kółkiem [ o ] właściwą odpowiedź.
Ankieta jest anonimowa.
1. Z jakimi problemami najczęściej spotyka się Pan/Pani w swojej
gminie/miejscowości?
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Problemy wychowawcze z dziećmi
Alkoholizm
Narkomania / Dopalacze
Brak bezpieczeństwa
Przemoc
Inne
(jakie?...) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Co chciałby Pan/Pani zmienić w swoim środowisku?
Promowanie dostępnych ofert dotyczących form spędzania wolnego czasu
Poprawić estetykę wyglądu gminy
Zwiększenie oferty kulturalno – oświatowej
Poprawić bezpieczeństwo
Nawiązać relacje sąsiednie
Zwiększyć dostępność usług wolontariatu
Obniżyć poziom problemów społecznych
Inne
(jakie ?...) …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nie chcę nic zmieniać
3. Jakie działania według Pana/Pani powinny być ujęte w Programie Aktywności
Lokalnej?
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
Tworzenie projektów i pozyskiwanie dodatkowych funduszy
Podejmowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców gminy
Promowanie ofert dotyczących spędzania wolnego czasu
Promowanie gminy w mediach
Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, psycholog, prawnik, doradca zawodowy
Promowanie wolontariatu
Utworzenie miejsc spotkań społeczności lokalnej
Inne
(jakie ?...) …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

PROSZĘ ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM (dotyczy osób wypełniających ankietę):
M1. Płeć:
Mężczyzna

Kobieta
M2. Wiek:
18-29

30-39

40-49

60 i więcej

50-59

M3. Wykształcenie:
Podstawowe

Gimnazjalne

Średnie

Zawodowe

Wyższe

M4. Liczba osób (łącznie z Panem/ Panią) zamieszkujących razem:
1 osoba

2 osoby

3 osoby

5 osób i więcej

4 osoby

M5. Liczba dzieci w rodzinie:
Nie ma dzieci

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 i więcej dzieci

M6. Zatrudnienie

Bezrobotny/a

Praca na stałe
poza
rolnictwem

Praca na stałe
w rolnictwie

Prace
sezonowe
w rożnych
miejscach

Inna praca, proszę
napisać jaka praca
……………………..
………....................

M7. Ocena Pani/Pana sytuacji materialnej:
Bardzo zła

Zła

Umiarkowana

Dobra

Bardzo dobra

DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE ODPOWIEDZI
Organizator: Wójt Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce.

