Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przystąpiło do opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2028 ”.
Jednym z elementów prac jest zbadanie Państwa opinii na temat problemów społecznych
występujących w powiecie. W poniższych tabelach pytamy państwa o zdanie na tematy związane
z nimi. W każdym z wierszy w kolumnach prosimy zaznaczyć jedna kolumnę. Przy czym kolumna
1 oznacza bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze a 5 - bardzo dobrze. Przy dokonywaniu oceny
każdego z problemów prosimy kierować się własną wiedzą, doświadczeniem i stopniem znajomości
zagadnienia.

Metryczka
Płeć

Kobieta
Mężczyzna

Miejsce zamieszkania

Miasto
Wieś

Proszę ocenić działania podejmowane na terenie powiatu w obszarze
Proszę ocenić działania podejmowane na terenie powiatu dla każdego z poniżej
wskazanego obszaru
Działanie
1
2
3
4
Przeciwdziałanie ubóstwu
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Przeciwdziałanie narkomanii
Zapobieganie bezdomności
Ograniczanie bezrobocia
Ochrona macierzyństwa
Wspieranie rodzin wielodzietnych
Wspieranie rodzin niepełnych
Zapewnienie opieki w żłobkach
Zapewnienie opieki przedszkolnej
Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji dzieci i
młodzieży
Wspieranie uczenia się przez całe życie
Ochrona zdrowia
Wsparcie osób starszych
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar
przemocy w rodzinie
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych
Pomoc uchodźcom i repatriantom
Przeciwdziałanie dyskryminacji grup
mniejszościowych

5

Jakie osoby, rodziny, grupy mieszkańców powiatu są najbardziej Pani/Pana zdaniem
zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym?
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Osoby i rodziny dotknięte ubóstwem
Osoby i rodziny dotknięte bezrobociem
Bezdomni i osoby zagrożone bezdomnością
Osoby z niepełnosprawnościami
Osoby starsze
Osoby i rodziny dotknięte problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie
Rodziny z występująca przemocą
Rodziny zmagające się z problemami
Opiekuńczo-wychowawczymi
Samotne kobiety w ciąży
Samotne matki
Byli wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych
Byli więźniowie powracający z zakładów karnych
Mniejszości etniczne i narodowe
Jaka jest Pani/Pana zdaniem najczęstsza przyczyna stosowania przemocy w
rodzinie?(proszę wskazać trzy odpowiedzi)
Przyczyna
Przyczyna
Uzależnienia
Choroba psychiczna
Stres i frustracja
Doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego
Przeżycia traumatyczne
Chęć dominacji materialnej
Temperament
Konflikty międzypokoleniowe
Zaburzenia emocjonalne
Nie wiem
Inna
Proszę ocenić ważność obszarów problemowe, z jakimi spotykają się osoby z
niepełnosprawnościami.
Wyszczególnienie

1

2

3

4

5

Bariery architektoniczne, komunikacyjne
Opieka terapia, rehabilitacja, edukacyjną
Działalność kulturalno-rekreacyjna
Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych
Zaspokojenie potrzeb dotyczących pracy
Podejmowanie działań integracyjnych ze społecznością
lokalna
Dziękujemy za poświęcony czas.
Wypełniona ankietę można złożyć w terminie do 15 lutego 2019 r., w siedzibie PCPR w
Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3, lub wysłać na adres mailowy
pcpr.wesolowska@aleksandrow.pl

