Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030
Szanowni Mieszkańcy Piekar Śląskich
W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Piekary Śląskie, zwracamy się do Państwa z prośbą o
wypełnienie poniższej ankiety.
Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane
wyłącznie w formie zbiorowej.
Ankietę można:
• pobrać ze strony internetowej: www.mopr.piekary.pl
• w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców ul.
Bytomska 84
• w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa. Nankera 103
• w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Kusocińskiego 4
• w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Żwirki 23
Wypełnioną ankietę można:
• przekazać do siedziby MOPR w Piekarach Śląskich ul. Bpa. Nankera 103, w
Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Kusocińskiego 4 lub w
Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Żwirki 23
• przesłać na adres poczty elektronicznej – biuro@mopr.piekary.pl w treści wpisując
„ANKIETA STRATEGIA OD 2021”

w terminie do dnia 23.10.2020 r.
Ankietę należy wypełnić we wszystkich polach

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Metryczka:

(odpowiedzi proszę zaznaczyć znakiem „x”)

Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
Wiek:
 15 - 25 lat
 26 - 40 lat
 41 – 60 lat
 61 i więcej
Wykształcenie:
 wyższe
 średnie
 zawodowe
 gimnazjalne
 podstawowe
Miejsce zatrudnienia:
 instytucja publiczna (rządowa, samorządowa)
 przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik)
 własna działalność gospodarcza
 podmioty ekonomii społecznej
 rolnik
 emeryt/rencista
 uczeń/student
 osoba bezrobotna
 inne
Jak długo mieszka Pani/Pan na terenie Naszej Gminy?
 od urodzenia
 ponad 5 lat
 od 1 roku

I POLITYKA SPOŁECZNA
1. Jak ocenia Pani/Pan poniższe problemy społeczne w Naszej Gminie?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w wierszu
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2. Jakie grupy zdaniem Pani/Pana są najbardziej zagrożone wykluczeniem
społecznym w Gminie?
Maksymalnie można zaznaczyć 5 odpowiedzi
 rodziny i osoby o niskim statusie materialnym
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 osoby samotnie wychowujące dzieci
 rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień
 rodziny zmagające się z problemem przemocy domowej
 osoby starsze i samotne
 osoby niepełnosprawne i ich rodziny
 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 osoby opuszczające zakłady karne
 inne
3. Które z negatywnych zjawisk występujących na terenie naszego miasta Pani/Pana
zdaniem najczęściej odnoszą się do dzieci i młodzieży ?
Proszę zaznaczyć 2 odpowiedzi
 przemoc w rodzinie
 brak wzorców
 alkohol i papierosy
 narkotyki (w tym dopalacze)
 zaniedbania
 marginalizacja ”enklawy biedy”

 demoralizacja
 przestępczość
 inne
4. Jakie są Pani/Pana zdaniem najczęstsze przyczyny bezradności opiekuńczowychowawczej w rodzinie oraz prowadzenia gospodarstwa domowego?
Należy zaznaczyć 3 odpowiedzi
 ubóstwo
 bezrobocie, brak pracy
 przemoc w rodzinie
 uzależnienia
 niepełnosprawność
 długotrwała lub ciężka choroba
 wielodzietność
 rozpad rodziny
 rodzina niepełna
 samotne macierzyństwo
 niskie kompetencje wychowawcze rodziców
 zaburzenia zachowania dzieci
 inne
5. Jakie Pani/Pana zdaniem są najczęstsze przyczyny popadania w ubóstwo?
Należy zaznaczyć 2 odpowiedzi
 bezrobocie
 niepełnosprawność, choroby,
 wielodzietność
 niedostosowanie społeczne
 rozpad rodziny
 inne
6. Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się
osoby starsze na terenie naszej gminy?
Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi
 niepełnosprawność i choroby wieku podeszłego
 problemy z dostępem do usług zdrowotnych i opiekuńczych

 samotność i izolacja społeczna
 utrudniony dostęp i korzystanie z przestrzeni publicznej
 bariery architektoniczne w dostępie do przestrzeni prywatnej (brak podjazdów, wind w
domach)
 ograniczona mobilność i bariery w dostępie do komunikacji publicznej
 nieodpowiadające potrzebom osób starszych warunki mieszkaniowe
 obniżone poczucie bezpieczeństwa osobistego, a także realne zagrożenia tego
bezpieczeństwa (przemoc domowa, kradzieże, wyłudzenia, oszustwa)
 ograniczenia w dostępie i korzystaniu z nowych technologii
 ubóstwo
 niezdolność do samoobsługi
 inne
7. Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się
osoby niepełnosprawne na terenie naszej gminy?
Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi
 niepełnosprawność i choroby wieku podeszłego
 problemy z dostępem do usług zdrowotnych i opiekuńczych
 samotność i izolacja społeczna
 utrudniony dostęp i korzystanie z przestrzeni publicznej
 bariery architektoniczne w dostępie do przestrzeni prywatnej (brak podjazdów, wind w
domach)
 ograniczona mobilność i bariery w dostępie do komunikacji publicznej
 nieodpowiadające potrzebom osób starszych warunki mieszkaniowe
 obniżone poczucie bezpieczeństwa osobistego, a także realne zagrożenia tego
bezpieczeństwa (przemoc domowa, kradzieże, wyłudzenia, oszustwa)
 ograniczenia w dostępie i korzystaniu z nowych technologii
 ubóstwo
 niezdolność do samoobsługi
 inne
8. Jakie działania w Pani/Pana opinii powinny być podejmowane w pierwszej
kolejności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin?
Należy zaznaczyć 2 odpowiedzi
 zapewnienie większej liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

 zwiększenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
 likwidacja barier architektonicznych
 rozwój edukacji integracyjnej (szkoły i przedszkola integracyjne)
 zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej i innej pomocy specjalistycznej
 zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych
 inne
9. W jakich obszarach podejmowane działania są najczęściej niewystarczające?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
 bezrobocie, ubóstwo
 przeciwdziałanie bezradności opiekuńczo- wychowawczej
 usługi dla osób niepełnosprawnych
 usługi i wsparcie dla osób starszych
 przeciwdziałanie przestępczości
 przeciwdziałanie alkoholizmowi
 przeciwdziałanie narkomanii
 przeciwdziałanie przemocy
 przeciwdziałanie bezdomności
 budownictwo mieszkaniowe
 ochrona macierzyństwa
 ochrona zdrowia
 inne
10. Na jakie obszary w Pani/Pana opinii powinien być położony największy nacisk w
celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych?
Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi
 dostęp do opieki medycznej
 ograniczenie bezrobocia, poprawa na rynku pracy
 poprawa jakości życia osobom niepełnosprawnym
 poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego
 prowadzenie polityki proinwestycyjnej mającej na celu przyciągnięcie inwestorów
zewnętrznych
 aktywizacja społeczna osób starszych
 rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej
 rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej

 wsparcie osób poszukujących pracy
 inwestycje w infrastrukturę
 wsparcie inicjatyw obywatelskich
 wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości
 wsparcie organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 zwiększenie liczby mieszkań socjalnych
 zwiększenie pomocy osobom / rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 inne
11. Jakie Pani/Pana zdaniem instytucje/podmioty mogą przyczynić się do
zniwelowania problemów społecznych w Gminie Piekary Śląskie?
 Urząd Miasta
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 Powiatowy Urząd Pracy
 Policja
 placówki oświatowe
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 radni
 inne
12. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należałoby podjąć w celu przeciwdziałania
bezrobociu i poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych bezrobociem?
 organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych na terenie Gminy
 częstsze wywieszanie ofert pracy na tablicach ogłoszeń
 organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kursów zapewniających zdobycie
nowego zawodu
 udzielać profesjonalnej pomocy w poszukiwaniu ofert pracy
 inne
II OŚWIATA
13.Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pani/Pan za najważniejsze
na terenie Gminy Piekary Śląskie?
Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi

 ograniczona możliwość korzystania z placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do
lat 3
 niewystarczająca liczba placówek wychowania przedszkolnego
 brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
 ograniczone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych
 inne
14. Jak Pani/Pan ocenia poziom edukacji i kształcenia na terenie Piekar Śląskich?
 bardzo dobrze
 dobrze
 dostatecznie
 niedostatecznie
 nie mam zdania
15. Czy Pani/Pana zdaniem liczba placówek oświatowych (żłobki, przedszkola,
szkoły) na terenie Piekar Śląskich jest wystarczająca?
 tak
 nie
 nie mam zdania
III BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
16. Jakie problemy społeczne w obszarze bezpieczeństwa uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie Gminy Piekary Śląskie?
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi
 niewystarczająca liczba patroli policyjnych
 częste napady, rozboje
 wandalizm
 osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych
 przemoc w rodzinie
 zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 za mało monitoringu wizyjnego w centrum i rejonach szczególnie niebezpiecznych
 inne

17. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem zmienia się poziom bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy?
 rośnie
 maleje
 jest na stałym poziomie
 nie mam zdania
18. Co Pani/Pana zdaniem najbardziej wpłynęłoby na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa publicznego w naszej Gminie?
Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
 większa liczba patroli Policji, Straży Miejskiej
 ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu
 akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze)
 inne
IV ZDROWIE PUBLICZNE
19. Jak Pani/Pan ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie
(podstawowa opieka zdrowotna)?
 bardzo dobrze
 dobrze
 dostatecznie
 niedostatecznie
 nie mam zdania
20. Jak Pani/Pan ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie –
specjalistyczna opieka zdrowotna?
 bardzo dobrze
 dobrze
 dostatecznie
 niedostatecznie
 nie mam zdania
21. Czy widzi Pani/Pan potrzebę realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
na terenie Piekar Śląskich?
 tak

 nie
 nie mam zdania
22. Co Pani/Pana zdaniem mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowia mieszkańców?
 edukacja
 profilaktyka
 lepszy dostęp do służby zdrowia
 inne
V KULTURA I TURYSTYKA
23. Jaka jest według Pani/Pana atrakcyjność i jakość oferty kulturalnej w Gminie?
 dobra
 dostateczna
 niedostateczna
 nie mam zdania
24. Czy działania podejmowane w zakresie promocji atrakcji turystycznych na
terenie Piekar Śląskich są:
 wystarczające
 niewystarczające
 nie mam zdania
VI SPORT I REKREACJA
25. Jak Pani/Pan ocenia stan i jakość terenów rekreacyjnych w Piekarach Śląskich
(parki, miejsca spacerowe)?
 bardzo dobrze
 dobrze
 dostatecznie
 niedostatecznie
 nie mam zdania
26. Jak Pani/Pan ocenia funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na
terenie Piekar Śląskich?
 bardzo dobrze
 dobrze

 dostatecznie
 niedostatecznie
 nie mam zdania
27. Co Pani/Pana zdaniem najbardziej ogranicza możliwości naszej Gminy?
 brak środków finansowych na rozwój i inwestycje gminne
 niewystarczająco rozwinięta baza rekreacyjno - turystyczna
 braki w infrastrukturze gminnej
 mała liczba lokalnych zakładów pracy
 inne
28. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należy podjąć, aby Gminę uczynić bardziej
przyjazną dla mieszkańców?
 modernizacja dróg
 poprawa komunikacji autobusowej
 budowa chodników
 rozwój i promocja turystyki ( w tym rozbudowa bazy agroturystycznej, małej
gastronomii, wytyczenie ścieżek rowerowych)
 inne
29. Czy Pan /Pani orientuje się, gdzie należy szukać pomocy w przypadku
wystąpienia problemów społecznych?
 tak
 nie

