
 

 

 

 

 

 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z przygotowywaniem diagnozy potrzeb w zakresie świadczenia usług społecznych 
przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Żabia Wola, zwracamy się z prośbą do 
Mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety. Celem poniższej ankiety jest diagnoza problemów 
i potrzeb z obszaru polityki społecznej. Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji sytuacji 
lokalnej społeczności oraz dadzą możliwość podjęcia działań w celu ich rozwiązania.  
Z góry dziękujemy za udział w badaniu. 
 
Dane osoby wypełniającej ankietę 

(proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

Płeć: 

□ Kobieta 

□ mężczyzna 

Wiek: 

□ 18-19 lat 

□ 20-39 lat 

□ 40-59 lat 

□ 60-69 lat 

□ 70 i więcej .......... 

Wykształcenie: 

□ brak wykształcenia 
□ podstawowe 
□ gimnazjalne 
□ zasadnicze zawodowe 
□ średnie 
□ policealne 
□ wyższe 

 
1. Które Pana/Pani zdaniem z wymienionych obszarów życia społecznego 

wymagają pilnego rozwiązania? 

(należy oznaczyć numerami według skali ważności od 1 do 5 – przy czym nr 1 jest 

najważniejszy) 

□ wspieranie rodziny 

□ pomoc społeczna 

□ pobudzania aktywności obywatelskiej 

□ promocja i ochrona zdrowia 

□ inne, jakie? 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

ANKIETA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI       

SPOŁECZNE W GMINIE ŻABIA WOLA 



2. Jakie rodzaje wsparcia są potrzebne na terenie gminy Żabia Wola 

w zakresie wspierania rodziny? 

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, jedną lub wszystkie) 

 

□ psychologiczne 

□ doradztwo prawne 

□ terapeuta ds. uzależnień 

□ pedagogiczne 

□  wolontariat: 

□   szkolny (np.: pomoc w odrabianiu lekcji) 

□  akcyjny (np.: pomoc w zbiórkach, wydarzeniach lokalnych) 

□ inne, jakie? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

3.  

Które według Pan/Pani zaproponowane formy usług przyczynią się do poprawy funkcjonowania rodzin/osób 

w środowisku lokalnym? 

□ specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

o rehabilitacja (po przebyciu covid-19, ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczna, 

psychologiczna)  

o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem) 

o jaka inna? .............................................................................................. 

□ punkt informacji doradczej w zakresie dostępności do usług medycznych i rehabilitacji 

□ usługi poradnictwa socjalnego: 

jakie? .................................................................................................................. 

□ wolontariat opiekuńczy dla osób starszych w sytuacjach kryzysowych jako 

pomoc doraźna 

□ grupy samopomocowe, dobrowolne zgromadzenie osób, 

których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, 

problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio 

albo ich bliskich 

□ rodziny wspierające, która przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 

przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu 

gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 

społecznych. 

□ inne, jakie? 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

4. Czy według Pana/Pani na terenie gminy zasadna jest pomoc w zakresie 

pobudzania aktywności lokalnej istniejących lub nowych form działalności 

lokalnych takich jak: 

□  klub seniora, inne, jakie? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

□ organizacja i uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym: 

o warsztaty 

o szkolenia 

o spotkania wiejskie/pogadanki 

□ wolontariat w zakresie: 

o dla osób starszych: 



- pomoc w zakresie robienia zakupów, 

- w zakresie spędzania czasu wolnego 

- w zakresie poradnictwa medycznego (rejestracja do lekarzy i lekarzy specjalistów) 

-inne.................................................................................................................................................... 

 

□ dla dzieci i młodzieży: 

- pomoc w zakresie odrabiania lekcji, 

- pomoc w zakresie organizowania czasu wolnego 

         -inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□  inne, jakie? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ bariery architektoniczne 

□ utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki 

□ utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 

□ utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 

□ izolacja społeczna – poczucie samotności 

□ inne, jakie? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

6. Jakie formy usług ułatwiłyby osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom codzienne życie oraz pełniejszy udział w życiu społecznym? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ zapewnienie dostępu do mobilnych usług doradczych (psycholog, 

pracownik socjalny)  

□ zapewnienie wsparcia w zakresie poradnictwa medycznego (rejestracja do lekarzy podstawowej opieki 

medycznej i lekarzy specjalistów) 

□ zapewnienie większego dostępu do istniejących usług opiekuńczych  

□ zapewnienie usług opieki wytchnieniowej 

□ zapewnienie usług towarzyszenia dla osób starszych i niepełnosprawnych 

□ zapewnienie dostępu do mobilnych usług towarzyszenia ograniczających poczucie 

□ samotności i izolacji w środowisku zamieszkania (usługi sąsiedzkie, wolontaryjne) 

□ inne, jakie? 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

7. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień na 

terenie Gminy Żabia Wola? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi) 

□ samotność 

□ niedostosowanie społeczne 

□ bezrobocie, utrata pracy 

□ indywidualne skłonności do popadania w nałogi 

□ błędy wychowawcze rodziców 

□ stres 

□ konflikt rodzinny/ rozpad rodziny 

□ łatwy dostęp do środków psychoaktywnych 

□ sytuacja kryzysowa np. utrata osoby bliskiej 

□ inne (jakie)? 

....................................................................................................................................................................  

 



8. Jakie działania winny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ tworzenie warunków do rozwoju klubów abstynenckich, grup wsparcia, klubów AA 

□ profilaktyka dzieci i młodzieży szkolnej/ szersza oferta zagospodarowania czasu 

wolnego 

□ profilaktyka dorosłych/ kształtowanie świadomości wśród dorosłych 

□ pomoc finansowa 

□ pomoc rzeczowa 

□ pomoc psychologiczno – terapeutyczna 

□ pomoc prawna 

□ pomoc medyczna 

□ inne, jakie? 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

9. Jakie działania poprawiłyby Pana/Pani zdaniem sytuacje rodzin z dziećmi 

w lokalnej społeczności? 

(należy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

□ usługi asystenta rodziny 

□ pomoc sąsiedzka 

□ zwiększenie bazy placówek w tym żłobków, przedszkoli 

□ szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 

□ wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, edukacja rodzin  

□ usługi związane z poprawą relacji w rodzinie i wzmocnieniem kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziny 

□ inne, jakie? 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

10. Czy według Pana/Pani Centrum Usług Społecznych jako instytucja wspierająca 

i realizująca zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej mogłaby 

poszerzyć wachlarz pomocowy i w jakim zakresie? 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

11. Czy według Pana/Pani na terenie gminy oprócz ww. usług istnieje 

potrzeba zainicjowania nowych dotąd nieoferowanych form pomocy? 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 


