Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Szanowni Państwo,
Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – opracowania aktualizacji Programu Rewitalizacji obszarów
kryzysowych gminy Tłuszcz. Chcemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie,
które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.
Program Rewitalizacji to program odnowy mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych
części Gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, powodując tym samym
poprawę jakości życia na tym terenie.
Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym. Proszę o zaznaczenie, stosownie do
rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X”.

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie!
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.tluszcz.pl w bibliotekach gminnych oraz urzędzie miejskim w Tłuszczu. Na Państwa odpowiedzi
czekamy do 30.03.2018 r. Formularze ankiety, oprócz tych wypełnionych on-line, można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
ul. Warszawska 10 lub przesłać na adres: urzad@tluszcz.pl. Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
nr tel. (29) 777 52 63 lub pracownika firmy Contract Consulting sp. z o.o. tel. 664 932 979.

1. Który obszar gminy Tłuszcz powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji, ponieważ jest najbardziej problemowy
i najtrudniej się tam żyje?
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2. W której miejscowości Gminy Tłuszcz Pan/Pani mieszka?...........................................................................................................
3. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne występujące na obszarze wskazanym wcześniej
przez Pana/Panią do rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi)
Bezrobocie
Ubóstwo
Niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji
Wysoka przestępczość
Brak zapewnienia wsparcia dla osób starszych, w wieku senioralnym
Problemy rodzinne i społeczne, wykluczenie społeczne (np. problemy wychowawcze, alkoholizm, przemoc
w rodzinie, narkomania)
Niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym, niska aktywność mieszkańców
Brak poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
Niewystarczająca liczba miejsc w placówkach oświatowych
Niewystarczająca oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna powodująca spędzanie wolnego czasu przez
mieszkańców poza obszarem gminy
inny, proszę
podać

4. Proszę wskazać najważniejsze Pana/Pani zdaniem problemy gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne na obszarze
wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji (max 4 odpowiedzi)
Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw, brak szkoleń, doradztwa gospodarczego
Brak dobrych miejsc pracy w gminie
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Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
Niewłaściwie zagospodarowanie parków, terenów zieleni, obiektów małej architektury

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura utrudniająca rozwój usług i handlu (np. brak parkingów)
Brak miejsc publicznych dogodnych dla wypoczynku rodzin z dziećmi oraz miejsc wydarzeń społecznych,
kulturalnych, sportowych
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki kultury,
ośrodki sportu i rekreacji, biblioteki)
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i ciągi
pieszo-spacerowe)
Zanieczyszczenie środowiska i niska świadomość mieszkańców dotycząca ochrony środowiska i ekologii
inny, proszę
podać

Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć społecznych, które powinny być realizowane
na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji:

5.

programy wsparcia, integracji dla osób i rodzin ubogich, doświadczających różnych trudności i kłopotów
tworzenie miejsc spotkań, pobytu, zajęć dla osób starszych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem
programy kulturalne, społeczne, sportowe, cykliczne imprezy dla mieszkańców
prowadzenie kursów, szkoleń dla osób poszukujących pracy, chcących zdobyć nowe umiejętności
organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
6.

Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych, które powinny być realizowane
na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji:
modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych (wymiana kotłów na urządzenia
ekologiczne)
Budowa parkingu przesiadkowego Park&Ride (parkuj i jedź) przy dworcu kolejowym
rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury edukacyjnej: przedszkoli, szkół podstawowych, innych
rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (np. modernizacja stadionu
sportowego, odnowa parków, placów zabaw)
remont/modernizacja budynków komunalnych w Gminie
rozbudowa infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan., gaz)
rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury kulturalnej
rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej i sieci komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi)

inny, proszę
podać

METRYCZKA
Proszę o zakreślenie znakiem „X” wybranej opcji odpowiedzi

PŁEĆ
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o
o

Kobieta
mężczyzna

o
o
o
o
o
o
o
o

STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY
pracujący w sektorze administracji publicznej
pracujący w firmie państwowej
pracujący w firmie prywatnej
prowadzący własną działalność gospodarczą
uczeń/student
emeryt/rencista
bezrobotny
inny

o
o

o
o
o
o
o

WIEK
15-19
20-24

o 25-44
o 45-66
o 67 +
WYKSZTAŁCENIE
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie

SYTUACJA MATERIALNA
o zdecydowanie dobra
o raczej dobra
o raczej zła
o zdecydowanie zła
OKRES ZAMIESZKIWANIA W GMINIE
o od urodzenia
o co najmniej 10 lat
o kilka lat
ZAMELDOWANIE
o
gmina Tłuszcz
o
poza gminą Tłuszcz

