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Wstęp

Na  zlecenie  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  zostało 

zrealizowane badanie dotyczące świadomości  i  opinii  mieszkańców Osiedla Konstytucji  

3  Maja  w  Gostyniu,  w  ramach  Programy  Aktywności  Lokalnej.  Projekt  ten  jest 



współfinansowany  ze  środków Unii  Europejskiej,  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.  W  ramach  tego  projektu  przeprowadzono  zarówno  badania  ilościowe  

– wywiady face-to-face, jak również badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe 

(FGI)  z  młodzieżą  oraz  indywidualne  wywiady  pogłębione  (IDI)  z  rodzicami/opiekunami 

(kobietami).  Poniższy raport jest przedstawieniem uzyskanych informacji  podczas realizacji 

badań jakościowych.

Cele badania

Do głównych obszarów badawczych tego badania należy: 

• Ocena skali  problemów społecznych występujących na Osiedlu Konstytucji  3 Maja  

w Gostyniu i możliwości ich rozwiązania. 

• Poznanie  innych  nurtujących  społeczność  Miasta  trudności  i  barier  oraz  mocnych 

stron Osiedla Konstytucji 3 Maja. 

• Ocena  stanu  świadomości  występowania  problemów  społecznych  oraz  aktualnej 

sytuacji życia miejskiego na Osiedlu Konstytucji 3 Maja. 

• Poznanie poziomu zadowolenia z zamieszkania w Osiedlu Konstytucji 3 Maja. 

Celem badania było uzyskanie następujących informacji:

• w przypadku młodzieży:

• rozpoznanie  rzeczywistych  potrzeb  dotyczących  zagospodarowania  czasu  wolnego 

oraz zainteresowań młodzieży; 

• oczekiwań wobec rodziców, szkoły, działającej świetlicy osiedlowej; 

• rozpoznanie, w jaki sposób młodzież aktualnie spędza czas z grupą rówieśniczą, czy 

i  w  jaki  sposób  chciałaby  zmienić  dotychczasowe  zajęcia,  na  jaki  rodzaj  i  formę, 

marzeń planów życiowych.

• w przypadku rodziców, opiekunów – rozpoznanie potrzeb dzieci w zakresie: 

• rozpoznania potrzeb w/w grupy wobec swoich dzieci (m.in. spędzanie czasu wolnego, 

ocen dziecka w szkole, towarzystwa w jakim dziecko przebywa, przyszłości dziecka, 

funkcjonowania i zaradności dziecka); 

• rozpoznania  czy  występują  problemy  wychowawcze  lub  inne,  jeśli  tak,  to  

z jakiego specjalistycznego wsparcia chcieliby skorzystać; 



• oczekiwań wobec działającej świetlicy osiedlowej.

Próba

Uczestnikami badania ilościowego realizowanego za pomocą ankiet typu face to face, 

były  osoby,  które  mieszkają  w  Gostyniu  na  Osiedlu  Konstytucji  3  Maja.  Zostało 

przeprowadzone 200 ankiet. 

Metodologia

W  badaniu  ilościowym  została  zastosowana  technika  badawcza,  jaką  jest  ankieta 

tradycyjna  prowadzona  metodą  face  to  face.   Polega  ona  na  zbieraniu  informacji  od 

respondenta  z  wykorzystaniem,  wydrukowanego  na  papierze,  standaryzowanego 

kwestionariusza  ankiety,  na  którym  ankieter  zaznacza  wybraną/wskazaną  odpowiedź 

respondenta.  Wywiad taki  może  być  przeprowadzany w dowolnym miejscu  np.  w domu 

respondenta, na ulicy, w salach lub innym preferowanym do badania miejscu.

Ankieta składała się z 35 pytań, wśród których znalazły się pytania zamknięte, półotwarte 

oraz  otwarte.  Dodatkowo  ankieta  zawierała  8  pytań,  które  pomogły  scharakteryzować 

badanych  respondentów  pod  względem  podstawowych  cech  demograficzno  społecznych 

takich  jak  płeć,  wiek,  wykształcenie,  grupa  społeczno  –  zawodowa,  sytuacja  społeczno  - 

ekonomiczna itp. 

Wyniki Struktura próby 
W badaniu wzięło udział 59% kobiet oraz 41% mężczyzn. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na płeć.

Ze względu na wiek respondentów najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 18-24 oraz 

45-54 – po 23%. Najmniej  liczną grupą było osoby powyżej  65 roku życia  –  4% badanej  

populacji. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na wiek. 



Respondenci z wykształceniem podstawowym stanowili 9%, z zasadniczym zawodowym 42%, 

ze średnim 38% natomiast z wyższym 11%. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na wykształcenie. 

Struktura  zawodowa  badanych  wyglądała  następująco:  najliczniej  reprezentowaną  grupą 

(31%)  stanowiły  osoby  pracujące  jako  robotnik,  pracownik  fizyczny,  następnie  byli  to 

emeryci/renciści (21%) oraz uczniowie (14%). Spośród badanych nie było żadnej osoby, która 

wskazałaby „menadżer wyższego szczebla”. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na grupę zawodową. 

Badani oceniają swoją sytuację społeczno – ekonomiczną jako przeciętną, wskazało tak 62% 

odpowiadających.  Odpowiedź  „zdecydowanie  poniżej  przeciętnej”  wskazało  7% 

respondentów natomiast „zdecydowanie powyżej przeciętnej” jedynie 1% badanych. Ogólnie 

zatem  można  zauważyć,  iż  mieszkańcy  badanego  terenu  oceniają  swoją  sytuację  jako 

przeciętną lub poniżej przeciętnej. 

Rysunek  Jak ocenia Pan/ Pani swoją sytuację społeczno-ekonomiczną?

Zapytaliśmy respondentów jakie są ich łączne przychody  netto w gospodarstwie domowym. 

Najwięcej odpowiedzi padło na kwotę między 1400 a 3000 zł – 33% wskazań. 9% badanych 

wskazało, iż kwota ta nie przekracza 700 zł natomiast 7% dysponuje kwotę powyżej 3000 zł. 

29% spośród odpowiadających odmówiło odpowiedzi na to pytanie. 

Rysunek  Struktura próby ze względu łączny dochód w gospodarstwie domowym (netto).

99% badanych mieszka w bloku. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na rodzaj mieszkania. 



15% spośród badanych stanowiły osoby niepełnosprawne. 6% o lekkiej niepełnosprawności, 

7% o umiarkowanej oraz 2% ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Rysunek  Struktura próby ze względu na posiadane orzeczenie o niepełnosprawności. 

Kobiety  jak  i  mężczyźni  najczęściej  spędzają  swój  czas  wolny  oglądając  telewizje/filmy  

–  odpowiednio  43  i  48%.  Ponadto  kobiety  spotykają  się  ze  znajomymi  oraz  rodziną. 

Mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z Internetu. 

Rysunek  Jak, najczęściej, spędza Pan/i czas wolny?

Wśród innych odpowiedzi pojawiły się następujące: 

 Częstości
działka 5

krzyżówki 3
odpoczynek na plaży 2

brak danych 1
garaż 1

opiekuje się dzieckiem 1
wędkarstwo 1

wędkarstwo całymi rodzinami 1
wyjazdy rekreacyjne 1

zakupy 1

Tabela  Jak, najczęściej, spędza Pan/i czas wolny? – inne,  jakie

Na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja nasi respondenci w większości mieszkają od ponad 15 

lat, wskazało tak 48% badanych. 11% spośród odpowiadających mieszka na tym terenie od 

urodzenia. Krócej niż rok czasu zamieszkuje ten teren 4% badanych. 

Rysunek  Jak długo mieszka Pan/i na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja?



Wyniki właściwe 
Zapytaliśmy badanych czy są zadowoleni z mieszkania na Osiedlu Konstytucji 3 Maja. 

Prawie wszyscy badani  odpowiedzieli,  iż  zdecydowanie są zadowoleni  (58%) lub raczej  są 

zadowoleni (38%) z mieszkania na tym terenie – łącznie 96%. 

Rysunek  Czy jest Pan/i zadowolony z zamieszkiwania w tym osiedlu?

Nieznacznie bardziej z mieszkania na Osiedlu Konstytucji 3 Maja zadowoleni są mężczyźni  

w  porównaniu  do  kobiet  –  1p.  p.  Ponadto  wskazywali  oni  częściej  (o  5%)  odpowiedź 

„zdecydowanie tak” niż kobiety. 

Rysunek  Czy jest Pan/i zadowolony z zamieszkiwania w tym osiedlu? – ze względu na płeć 

Badani zostali poproszeni, aby ocenili Osiedle Konstytucji 3 Maja ze względu na atrakcyjność 

tego terenu w kilku kwestiach. Jako najbardziej atrakcyjne badani wskazali dobra lokalizację 

osiedla (łącznie odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” – 89%) oraz obszary zielone 

w tym parki, place zabaw (łącznie odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” –84%).  

Badanym  trudno  było  określić  atrakcyjność  tego  terenu  ze  względu  na  specyfikę 

mieszkańców – przy tym punkcie aż 40% badanych wskazało „trudno powiedzieć”. Najgorzej 

osiedle  zostało  ocenione  pod  względem  ilości  placówek  zdrowotnych  –  78%  badanych 

wskazywała, iż „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” nie jest to atut tego terenu. Pozostałe 

punkty  tj.:  dostępność  punktów  rekreacyjnych,  np.  boisk,  basenów,  walory  estetyczne 

osiedla, dostęp do punktów gastronomicznych, gospodarczych, handlowych, usługowych, np. 

sklepów, restauracji, banków oraz ilość wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych na 

terenie osiedla badani wskazywali jako bardziej atrakcyjne niż nieatrakcyjne. (Rysunek 13)



Rysunek  Czy uważa Pan/i Osiedle Konstytucji 3 Maja, za atrakcyjne miejsce zamieszkania?

Ze  względu  na  płeć  badanych  nie  zauważa  się  istotnych  różnic  między  kobietami  

a  mężczyznami.  Wyniki  w  obu grupach pokazują  taką  samą tendencję  w odpowiedziach 

badanych.  Różnice  wynikają  z  rozłożenia  się  wskazań  w  obrębie  odpowiedzi  albo 

pozytywnych  –  „zdecydowanie  tak”,  „raczej  tak”  lub  negatywnych  „zdecydowanie  nie”, 

„raczej nie”, jak również ze wskazywania z różnym natężeniem przez kobiety oraz mężczyzn 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”. (Rysunek 14) 

Rysunek  Czy uważa Pan/i Osiedle Konstytucji 3 Maja, za atrakcyjne miejsce zamieszkania? – 

ze względu na płeć

Badani uważają, iż Osiedle Konstytucji 3 Maja jest terenem, zdecydowanie lub raczej lepszym 

od  pozostałych  osiedli  na  terenie  Gostynia,  łącznie  90%  wskazań  na  „jest  zdecydowanie 

lepsze” oraz „jest raczej lepsze”. 

Rysunek  Jak Pan /i  ocenia Osiedle Konstytucji  3 Maja,  jako miejsce zamieszkania,  na tle 

innych części miasta? 

Ze względu na płeć badanych nie zauważa się żadnych różnic. 

Rysunek  Jak Pan /i  ocenia Osiedle Konstytucji  3 Maja,  jako miejsce zamieszkania,  na tle 

innych  części  miasta?  

– ze względu na płeć 

Respondenci  w  znakomitej  większości  są  dumni,  że  mieszkają  na  Osiedlu  Konstytucji  

3 Maja. Wskazało tak 88% badanych (łącznie na odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz raczej 

tak”) 

Rysunek  Czy  jest Pan/i dumny, że mieszka na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja? 



Wyniki  pokazują,  iż  kobiety  są  nieznacznie  bardziej  dumne,  że  mieszkają  na  Osiedlu 

Konstytucji 3 Maja w porównaniu do mężczyzn. Jednakże różnica ta wynosi jedynie 4 p. p.. 

Rysunek  Czy  jest  Pan/i  dumny,  że  mieszka na terenie Osiedla Konstytucji  3  Maja? – ze 

względu na płeć 

Jedynie 18% spośród badanych, gdyby miało taką możliwość, wyprowadziłoby się z Osiedla 

Konstytucji 3 Maja. 

Rysunek  Czy, gdyby była taka możliwość, przeprowadziłby się Pan/i do innej części miasta?

Decyzję  o  wyprowadzce  częściej  podjęłyby  kobiety  –  25%  wskazań  na  odpowiedzi 

zdecydowanie  oraz  raczej  tak,  w  porównaniu  do  mężczyzn  –  9%  wskazań  łącznie  na 

odpowiedzi zdecydowanie oraz raczej tak. 

Rysunek  Czy, gdyby była taka możliwość, przeprowadziłby się Pan/i do innej części miasta? – 

ze względu na płeć 

Dla badanych mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja najważniejszymi problemami Osiedla 

są: trudna sytuacja materialna rodzin oraz problemy z dostępem do opieki zdrowotnej. 

Rysunek  Które z wymienionych problemów, uważa Pan/i  jako te główne,  z którymi borykają 

się mieszkańcy Osiedla Konstytucji 3 Maja?

Ze względu na płeć badanych można zauważyć różnice między kobietami a mężczyznami. Dla 

kobiet  najważniejszym  problemem  jest  dostęp  do  opieki  zdrowotnej  (53%  wskazań),  dla 

mężczyzn  z  kolei  trudna  sytuacja  materialna  rodzin  (60%  wskazań).  Problemem w  opinii 



kobiet, który jest najmniej istotny to występowanie przemocy (10% wskazań), dla mężczyzn 

będzie to ograniczony dostęp do szkolnictwa /przedszkoli (15% wskazań). 

Rysunek  Które z wymienionych problemów, uważa Pan/i  jako te główne,  z którymi borykają 

się mieszkańcy Osiedla Konstytucji 3 Maja? – ze względu na płeć 

Wśród  innych  wymienionych  problemów,  z  którymi  borykają  się  mieszkańcy  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja wskazane zostały następujące: 

Które z wymienionych problemów, uważa Pan/i  jako te 
główne,  z którymi borykają się mieszkańcy Osiedla 

Konstytucji 3 Maja?
Częstości

brak zajęć dla młodzieży 1
chodnik 1

nieczystości po psie 1
poprawa chodnika 1

Tabela  Które z wymienionych problemów, uważa Pan/i  jako te główne,  z którymi borykają 

się mieszkańcy Osiedla Konstytucji 3 Maja?

Zapytaliśmy  naszych  respondentów,  które  problemy  ich  zdaniem  występują  na  terenie 

Osiedla 3 Maja. Największą bolączką jest brak miejsc parkingowych dla samochodów (52% 

wskazań, na zdecydowanie tak oraz 29% na raczej tak), następnie, wandalizm mienia (14% 

wskazań,  na  zdecydowanie  tak  oraz  23%  na  raczej  tak),  zbyt  mała  liczba  miejsc 

przeznaczonych do zabaw dla dzieci (łącznie 33% wskazań na zdecydowanie tak i raczej tak),  

zbyt mała liczba miejsc zielonych gdzie można odpocząć (31%), brak dbałości mieszkańców 

o ich najbliższe otoczenie (27%), niski poziom czystości i estetyki na terenie osiedla oraz brak 

wyczulenia  na  problemy  dziejące  się  w  sąsiedztwie  (po  19%).  Najmniej  problemów 

mieszkańcy widzą w zbyt dużej liczby punktów gastronomicznych, które przyczyniają się do 

zakłóceń porządku w ich okolicy oraz przemocy domowej (po 4 p.p. wskazań na odpowiedź 

zdecydowanie tak oraz raczej tak).

Rysunek  Które Pana/i zdaniem, z wymienionych problemów, występują na terenie Osiedla 

Konstytucji 3 Maja?

W dekompozycji ze względu na płeć w kategorii odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak, 

widać następujące różnice w odpowiedziach pomiędzy kobietami i mężczyznami; mężczyźni 

częściej niż kobiety wskazywali: (o 4 p.p.) - brak parkingów, (o 3 p.p.) - zbyt mała liczba miejsc  



przeznaczonych do zabaw dla dzieci a także wandalizm mienia (po 3p.p). Kobiety częściej  

wskazywały na alkoholizm wśród mieszkańców (o 8 p.p.), zbyt małą liczbę „miejsc zielonych”, 

gdzie  można  odpocząć  (o  6  p.p.),  brak  wyczulenia  na  problemy  dziejące  się  

w  sąsiedztwie  (o  4  p.p.)  przemoc  domową  (o  4p.p.).  Szczegółowy  rozkład  odpowiedzi 

przedstawia poniższy wykres. 

Rysunek  Które Pana/i zdaniem, z wymienionych problemów, występują na terenie Osiedla 

Konstytucji 3 Maja? – ze względu na płeć 

44% spośród badanych uczestniczyło w ciągu ostatniego pół roku w wydarzeniach kulturalno 

– społecznych organizowanych na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja. 

Rysunek  Czy w ciągu ostatniego pół roku uczestniczył  Pan/i  w wydarzeniach kulturalno - 

społecznych organizowanych na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja?

Ze względu na płeć badanych nie zauważa się różnic między kobietami a mężczyznami. 

Rysunek  Czy w ciągu ostatniego pół roku uczestniczył  Pan/i  w wydarzeniach kulturalno - 

społecznych organizowanych na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja? – ze względu na płeć 

Osoby,  które  uczestniczyły  w  wydarzeniach  kulturalno  –  społecznych  organizowanych  na 

terenie  Osiedla  Konstytucji  3  Maja,  zapytaliśmy,  jakiego  rodzaju  były  to  wydarzenia.  

Z  odpowiedzi,  jakie  otrzymaliśmy  wynika,  że  były  to  pikniki  (50%)  oraz  festyny  (48%).  

W Dniach Osiedla uczestniczył 1% respondentów i tyle samo (1%) w innych wydarzeniach. 

Innym wydarzeniem wskazywanym prze respondentów był Dzień Matki i Ojca, organizowany 

w Świetlicy Osiedlowej. 

Rysunek  Jaki to był rodzaj wydarzeń?



Zdecydowanie  większy  odsetek  mężczyzn  (61%)  w  stosunku  kobiet  (43%)  uczestniczył  

w piknikach,  kobiety natomiast częściej  wskazywały na festyny (o 20 p.p.).  Uczestnictwo  

w Dniach Osiedla wskazało 3% mężczyzn przy braku wskazań przez kobiety,  zaś kategorię 

inne, wskazało 2% kobiet przy braku wskazań przez mężczyzn.

Rysunek  Jaki to był rodzaj wydarzeń? – ze względu na płeć 

Kolejne  pytanie  dotyczyło  wydarzeń  kulturalno-  społecznych  organizowanych  na  terenie 

Osiedla Konstytucji  3Maja.  Zapytaliśmy respondentów, czy są one wystarczające. W opinii 

35% są wystarczające, natomiast dla 44% nie. Co piąty badany nie ma zdania na ten temat. 

Rysunek  Czy  uważa pan/i,  że  wydarzenia kulturalno-społeczne,  organizowane na terenie 

osiedla są wystarczające?

W dekompozycji  na  płeć  respondentów wyniki  są  bardzo  zbliżone  do  siebie.  Największą 

różnicę, (3 p.p.) możemy zaobserwować pomiędzy kobietami i mężczyznami przy wskazaniu 

na tak (38% mężczyzn w stosunku do 35% wskazań przez kobiety).

Rysunek  Czy  uważa pan/i,  że  wydarzenia kulturalno-społeczne,  organizowane na terenie 

osiedla są wystarczające? – ze względu na płeć 

Poprosiliśmy badane osoby o to, aby wymieniły nazwy wydarzeń organizowanych na terenie 

osiedla. 42% respondentów odpowiedziało, że nie pamięta nazw, natomiast 24% wskazało, iż 

nie zna żadnych takich wydarzeń. Odpowiedzi pozytywne, uzyskaliśmy od 34%. 

Rysunek  Czy może Pan/i wymienić kilka nazw takich wydarzeń?

Zdecydowanie  kobiety  rzadziej  wskazywały  na  odpowiedź,  iż  znają  nazwy  wydarzeń 

organizowanych na terenie osiedla. (o 7 p.p.) Częściej zaś wskazywały na odpowiedź, że nie 

znają nazw tych wydarzeń (o 11 p.p.). 

Rysunek  Czy może Pan/i wymienić kilka nazw takich wydarzeń? – ze względu na płeć 



Najczęściej  wymienianymi  wydarzeniami  to  ogólnie  nazwane  festyny  i  pikniki.  Poza  nimi 

zostały wymienione również spotkania w świetlicy, koncerty, mecze piłki nożnej, wieczorki 

taneczne dla młodzieży, imprezy na zakończenie lata dla dzieci. 

Jakie to wydarzenia?
festy, mecze piłki nożnej

festyn osiedlowy
festyn rodzinny

festyny, dla dzieci, młodzież
festyny, pikniki

na zakończenie lata
organizowane są spotkania na świetlicy

piknik na osiedlu
wieczorki taneczne i dla młodzieży rozrywka

Tabela  Jakie to wydarzenia? 

Jak  wynika  z  odpowiedzi,  największym  źródłem  wiedzy  o  inicjatywach  społeczno- 

kulturalnych  respondenci  czerpią  z  tablic  i  słupów  ogłoszeniowych  (63%),  od  znajomych 

(27%), od są siadów oraz Internetu (po 20%), a także z lokalnej prasy (12%). 

Rysunek   Z  jakich  źródeł  dowiaduje  się  Pan/i  o  inicjatywach  społeczno-  kulturalnych 

organizowanych na terenie osiedla?

W  dekompozycji  ze  względu  na  płeć  wyniki  pokazują,  iż  mężczyźni  rzadziej  niż  kobiety 

wskazują na źródło informacji, jakim jest tablica czy słup ogłoszeniowy ( o 10 p.p.) natomiast 

częściej od znajomych (o 3p.p.), czy też przez serwis  sms (o 5 p.p.) 

Rysunek   Z  jakich  źródeł  dowiaduje  się  Pan/i  o  inicjatywach  społeczno-  kulturalnych 

organizowanych na terenie osiedla? – ze względu na płeć 

Zapytaliśmy respondentów, w jaki sposób według nich, osiedle planuje czas wolny dla dzieci 

i  młodzieży a także osób dorosłych.  Wśród odpowiedzi  najczęściej  pojawiała się  Świetlica 

Osiedlowa. Wszystkie udzielone odpowiedzi wraz z częstością wskazań na nie przedstawia 

poniższa tabela.

W jaki sposób wg Pana/i osiedle planuje czas wolny dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych?
Częstości



nie wiem 41
świetlica osiedlowa 60
w ogóle nie planuje 4
świetlica dla dzieci 4

nie orientuje się 4
świetlica, boisko 3

plac zabaw, świetlica 3
plac zabaw 3

festyny 3
wycieczki pikniki 2

świetlica, boisko, plac zabaw 2
zawody, rozrywki 1
zabawy, turnieje 1

w sposób wystarczający 1

tylko dla dzieci i młodzieży brak dla dorosłych 1

turnieje siatkówki 1
trudno powiedzieć 1

świetlica, festyn 1
są organizowane turnieje – latem 1

sala komputerowa 1
różne gry i mecze piłki nożnej 1

rozrywki, festyn 1
rada osiedlowa i świetlica 1

pikniki, mecze 1
pikniki 1

organizują zajęcia sportowe – mało 1
organizują jakieś turnieje – latem 1

nie planuję bo nie posiadam 1
mecze, festyny 1

latem boisko sportowe 1

kreatywność organizatorów maleje wraz ze wzrostem wieku 

potencjalnych odbiorców kultury
1

gry i zabawy 1

Tabela  W jaki sposób wg Pana/i osiedle planuje czas wolny dla dzieci, młodzieży, dorosłych?

Zapytaliśmy  też  respondentów,  jaką  rolę  według  nich  pełni  Świetlica  Osiedlowa.  Wielu  

z respondentów określiło, jako dobrą. Mieszkańcy osiedla wymieniali zadania pełnione przez 

świetlicę, takie jak organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizacje zabaw i gier, 

organizowanie  imprez,  prowadzenie  różnorakich  spotkań,  poradnictwo  specjalistyczne. 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Jaką rolę pełni Świetlica Osiedlowa wg Pana/i? Częstości
nie wiem 39

organizowanie czasu wolnego dla dzieci 16



dobrą role 12
spotkania 8

spotkania dla dzieci 6
wypełnia wolny czas dzieciom 5

rozrywka, gry i zabawy dla młodzieży 5
wybory, gry i zabawy 4

imprezy kulturalne, wybory, rozrywka dla młodzieży 4

dzieci mogą spędzać wolny czas 4

bardzo dobrą organizuje czas dzieciom 4

zebrania osiedl, rozrywka 3
rozrywkowo-edukacyjna 3

rozrywka dla dzieci 3
organizuje różne formy spędzania wolnego czasu 3

opieka nad dziećmi 3
miejsce spotkań młodzieży 3

miejsce spotkań mieszkańców 3
edukacyjną 3

czas dla młodzieży 3
zabawy dla dzieci (można zrobić salę imprezową) 18, 

jubileusz
2

trudno powiedzieć 2
spotkań dzieci i młodzieży 2

rozrywka dla młodzieży 2
Imprezy 18, przyjęcia, sala do wyborów 2

gry, zabawy, wystepy 2
gry, zabawy, odrabianie lekcji 2

zorganizowanie czasu dla młodzieży – więcej! 1

zdecydowanie ważna szczególnie dla dzieci 1

zabawy wokalne, zajęcia 1
zabawy i spotkania dla dzieci 1

zabawy dla dzieci, raz w tygodniu 1
zabawy 1

występy, zabawy 1
wynajem sali 1

wychowawczą, rozrywkową 1
wychowawczą 1

ważna dla dzieci 1
uroczystości weselne, komunijne 1

świetną 1
rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży 1

odrabianie lekcji, gry i zabawy, 1

na wysokim poziomie doradztwa specjalistyczne. 1

kółka zainteresowań dla dzieci 1
komputery, zabawy 1

dydaktyczna i różne kółka zainteresowań 1



daje możliwość wykorzystania czasu wolnego najmłodszym 

mieszkańcom osiedla
1

chyba dobrą 1
bardzo pomaga 1

Tabela  Jaką rolę pełni Świetlica Osiedlowa wg Pana/i?

Poprosiliśmy badane osoby, aby określili, jak odbierają one działalność świetlicy. Najczęściej 

respondenci  wskazywali,  iż raczej dobrze (41%), oraz bardzo dobrze (19%). Trudno ocenić 

było 38% respondentów, zaś zdaniem 2% działania świetlicy są odbierane źle. 

Rysunek  Jak Pan/Pani odbierają jej działalność (Świetlicy)?



Kobiety częściej o 5 p.p. niż mężczyźni wskazywały na bardzo dobre odbieranie działalności 

Świetlicy, natomiast mężczyźni częściej wskazywali na odpowiedź raczej dobrze (o 17%).

Rysunek  Jak Pan/Pani odbierają jej działalność (Świetlicy)? – ze względu na płeć 

Spośród wszystkich badanych osób, tylko 4% należy do organizacji  pozarządowej,  fundacji 

bądź stowarzyszenia. Brak takiej przynależności deklaruje 96% badanej zbiorowości. 

Rysunek  Czy należy Pan/i do organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia)?

Częściej wskazania na przynależność do NGO deklarowały kobiety (o 4p.p.) niż mężczyźni.

Rysunek   Czy  należy  Pan/i  do  organizacji  pozarządowej  (fundacji,  stowarzyszenia)?  –  ze 

względu na płeć 

W  opinii  13%  respondentów  istnieje  konieczność,  aby  na  Osiedlu  Konstytucji  3  Maja 

powstawały NGO, przeciwnego zdania jest 44% badanych. 

Rysunek   Czy  jest  konieczność,  aby  na  Osiedlu  Konstytucji  3  Maja  powstały  organizacje 

pozarządowe?
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Przeciwnikami takiej idei jest 55% mężczyzn oraz 36% kobiet. Kobiety  (o 3p.p.)częściej niż  

mężczyźni wskazywały, iż istniej konieczność powstania na badanym osiedlu NGO.

Rysunek   Czy  jest  konieczność,  aby  na  Osiedlu Konstytucji  3  Maja  powstały  organizacje 

pozarządowe? - ze względu na płeć

Odpowiedzi dotyczące tego, w czym działalność NGO mogłaby pomóc przedstawia poniższa 

tabela. 

Jeżeli tak to w czym ich działalność mogłaby pomóc? Częstości
zorganizowanie czasu dla młodzieży 3

polepszeniu organizacji osiedla 2
nie wiem 2

większy porządek na osiedlu 1
w większej organizacji 1

w urozmaiceniu życia osiedlowego 1
spotkania, walka z chorobą 1

rozwój świetlicy 1
rozwój osiedla 1

powstała większość higieny 1
pomoc w poszukiwaniu pracy 1

pomoc charytatywna, zbiórki różnych urządzeń 1
organizacja czasu ludziom starszym 1

klub dla emerytów – spędzanie czasu, pogadanki 1
dbała o porządek osiedla 1

czystość 1
czas wolny dla ,młodzieży, seniorów 1

Tabela  Jeżeli tak to w czym ich działalność mogłaby pomóc?

Zapytaliśmy też badane osoby, czy inne instytucje , ośrodki mogłyby działać na tym osiedlu 

i otrzymaliśmy 52% pozytywnych wskazań. 
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Rysunek  Czy inne instytucje, ośrodki, itp. mogłyby działać na tym osiedlu?

W odpowiedziach pomiędzy kobietami i mężczyznami nie ma znaczących różnic.

Rysunek  Czy inne instytucje, ośrodki, itp. mogłyby działać na tym osiedlu? - ze względu na 

płeć

W  opinii  95%  respondentów  działalność  instytucji  oraz  ośrodków  wspomogłaby 

funkcjonowanie osiedla. 

Rysunek  Czy ich działalność wspomogłaby funkcjonowanie osiedla?

Zdaniem 7% kobiet instytucje oraz ośrodki nie pomogłyby w funkcjonowaniu osiedla. Jest to 

o 5p.p. wskazań częściej niż w przypadku odpowiedzi mężczyzn. 

Rysunek  Czy ich działalność wspomogłaby funkcjonowanie osiedla? - ze względu na płeć

Zapytaliśmy  badane  osoby,  czy  potrafią  wskazać  liderów  społecznych  na  terenie  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja. 35% wskazało, że potrafi, natomiast 65% nie jest w stanie wskazać takiej 

osoby. 

Rysunek  Czy potrafi Pan/i wskazać osoby, które na terenie osiedla cieszą się poważaniem, 

uznaniem społecznym?
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Mężczyźni wskazywali częściej, niż kobiety  iż znają taką osobę (o 4.p.p).

Rysunek  Czy potrafi Pan/i wskazać osoby, które na terenie osiedla cieszą się poważaniem, 

uznaniem społecznym? - ze względu na płeć

Wśród wymienianych osób znalazł się Błażej Markowski, Marta Stachowiak, Henryk Urbaniak, 

Fabiszak, Mazurek, Tęgi, pan z rady osiedlowej, osoby zajmujące się działalnością w świetlicy,  

dzielnicowy, listonosz. 

Zapytaliśmy respondentów, czy gdyby osoba, która cieszy się uznaniem społecznym poprosiła 

ich o pomoc w działaniach na rzecz Osiedla Konstytucji  3 Maja zgodziłaby się pomóc. Co  

trzebi odpowiadający odmówiłby takiej pomocy, natomiast 25% zaznaczyło, że trudno im to 

określić. 

Rysunek  Czy gdyby ta osoba poprosiła Pana/ ią o pomoc w działaniach na rzecz Osiedla 

Konstytucji 3 Maja, zgodziłby się Pan/i?

W dekompozycji ze względu na płeć możemy zauważyć, że kobiety częściej wskazywały na 

odpowiedź trudno powiedzieć (o 6 p.p.) i o tyle samo rzadziej na odpowiedź nie.

Rysunek  Czy gdyby ta osoba poprosiła  Pana/ią  o pomoc w działaniach na rzecz  Osiedla  

Konstytucji 3 Maja, zgodziłby się Pan/i? - ze względu na płeć

Zapytaliśmy też, czy gdyby była możliwość zaangażowania się w działania na rzecz poprawy 

sytuacji  w  Osiedlu  3  Maja  czy  respondenci  zaangażowaliby  się.  Co  trzecia  osoba 

zadeklarowała zaangażowanie, jednak 42% odmówiłoby takiego wsparcia. 
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Rysunek  Czy gdyby była możliwość zaangażowania się w działania na rzecz poprawy sytuacji 

w Osiedlu Konstytucji 3 Maja, czy zgodziłby się Pan/i zaangażować?

Częściej odmowę deklarowali mężczyźni niż kobiety (o 8 p.p.) kobiety zaś częściej wskazywały, 

iż byłyby skłonne zaangażować się w takie działania (o 6p.p.).

Rysunek  Czy gdyby była możliwość zaangażowania się w działania na rzecz poprawy sytuacji 

w Osiedlu Konstytucji 3 Maja,  czy zgodził by się Pan/i zaangażować? – ze względu na płeć 

Najczęściej  wybieraną formą angażu w działania na rzecz  osiedla jest  podpisanie się  pod 

petycją do władz (52%), oraz włączenie się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców 

(42%). 

Rysunek  W jaki sposób zaangażowałby się Pan/i w działania na rzecz osiedla? 

Kobiety częściej niż mężczyźni podpisałyby się pod petycją do władz (o 10p.p.), oraz zajęłyby 

się przygotowaniem różnych materiałów promujących działania (11 % w stosunku do braku 

wskazań  przez  mężczyzn)  mężczyźni  zaś  częściej  niż  kobiety  włączyliby  się  

w  działania  zorganizowanej  grupy  mieszkańców  (7  p.p.)  a  także  poprzez  pracę,  jako 

wolontariusz (o 13 p.p.)

Rysunek   W jaki  sposób  zaangażowałby  się  Pan/i  w  działania  na  rzecz  osiedla?  –  ze 

względu na płeć 
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Osoby, które nie chciałyby się zaangażować w działania na rzecz Osiedla Konstytucji 3 Maja, 

zapytaliśmy o powód takiej  decyzji.  Ponad połowa zaznaczyła,  że  są do tego odpowiedni 

ludzie, władze i organizacje (51%), natomiast 31% uznało, że nie ma na to czasu.

Rysunek   Dlaczego  nie  zgodziłby  się  Pan/i  zaangażować  w  działania  na  rzecz  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja?

Odpowiedzi  między  kobietami  i  mężczyznami  były  zbliżone.  Różnicę  uzyskaliśmy  

w kategorii „to nie moja sprawa” (o 6p.p. więcej wskazań na tą kategorię przez kobiety) oraz 

„sprawy  osiedla  nie  mają  dla  mnie  znaczenia  (4%  wskazań  przez  mężczyzn  przy  braku 

wskazań przez kobiety). 

Rysunek   Dlaczego  nie  zgodziłby  się  Pan/i  zaangażować  w  działania  na  rzecz  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja? – ze względu na płeć 

 Inne powody, dla których mieszkańcy nie chcą się angażować w działania na rzecz osiedla 

przedstawia tabela poniżej.

Dlaczego nie zgodziłby się Pan/i zaangażować w działania na rzecz 

Osiedla Konstytucji 3 Maja?
Częstości

brak zdrowia 1
inne 1

jestem chory 1
poważna choroba 2

problemy ze zdrowiem 1
wiek 1

za krótko mieszkam 1
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Tabela  Dlaczego nie zgodziłby się Pan/i zaangażować w działania na rzecz Osiedla Konstytucji  

3 Maja?

Poprosiliśmy badane  osoby,  aby  wymieniły,  jakie  działania  powinna  podjąć  Rada  Osiedla 

Konstytucji  3  Maja  dla  społeczności  lokalnej.  Respondentom  w  większości  trudno  było 

odpowiedzieć  na  to  pytanie.  Wśród  odpowiedzi  znalazły  się:  „zadbać  o  ilość  miejsc 

parkingowych”,  „zorganizowanie  koncertu  orkiestry  w  dniu  3  maja”,  „zwiększyć 

bezpieczeństwo”.  Wszystkie wymienione działania wraz z częstościami przedstawia poniższa 

tabela.

Jakie działania powinna podjąć Rada Osiedla dla społeczności 

Osiedla Konstytucji 3 Maja?
Częstości

nie wiem 55
trudno powiedzieć 8

zadbać o ilość miejsc parkingowych 6

zorganizowanie koncertu orkiestry w dniu 3 maja 3

zwiększyć bezpieczeństwo 2
wybudować ośrodek zdrowia 2
ułatwiony dostęp do wózkarni 2

różne gry i zabawy 2
naprawa chodników 2

zrobić wszystko aby powstała szkoła 1

zadbać o porządek na placach zabaw 1

wykonuje wszystkie petycje 1
wszelkie działania dla dobra mieszkańców 1

więcej, organizacji dla seniorów 1
więcej zorganizowanych imprez 1

więcej pikników festynów 1
więcej organizacji 1

więcej działalności kulturalnych 1
więcej dyskotek 1

więcej spotkań dla młodzieży 1
więcej spotkań dla emerytów 1

urządzenie placów zabaw – więcej 1
raczej nie już 1

przeciwdziałać wandalizmem 1

powinno być znacznie więcej akcji dotyczącej młodzieży 1

poprawić jakość dróg 1

KB Pretendent, ul. E. Orzeszkowej 40 lok.9, 50-311 Wrocław, www.pretendent.eu Strona 23

http://www.pretendent.eu/


place zabaw lepiej urządzone 1
pikniki, zabawy, karaoke 1

pikniki 1

lepsze zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży 1

jako stowarzyszenie 1
gry zabawy 1

bezpieczeństwo dla mieszkańców 1
bardziej zająć się świetlicą 1

Tabela   Jakie działania powinna podjąć Rada Osiedla dla społeczności Osiedla Konstytucji 3 

Maja?

Zapytaliśmy też,  czego brakuje mieszkańcom Osiedla Konstytucji  3  Maja.  Największy brak 

respondenci  widzą  w  miejscach  parkingowych,  brak  przychodni  lekarskiej,  oświetlenia, 

dużego marketu, ławek, zieleni, sklepów przemysłowych, dyskoteki, placu zabaw dla dzieci,  

chodników, lokali gastronomicznych, lokali dla seniorów, aptek, biblioteki. 

W  opinii  31%  badanych  na  osiedlu  są  organizowane  przedsięwzięcia  skierowane  do 

młodzieży. 

Rysunek  Czy na Osiedlu Konstytucji 3 Maja są organizowane przedsięwzięcia skierowane do 

młodzieży?

Między kobietami i mężczyznami nie ma różnic w odpowiedziach.

Rysunek  Czy na Osiedlu Konstytucji 3 Maja są organizowane przedsięwzięcia skierowane do 

młodzieży? – ze względu na płeć 

Wśród wymienianych działań pojawiały  się  takie jak:  działalność  świetlicy,  mecze,  pikniki, 

zajęcia sportowe, zajęcia na świeżym powietrzu, festyny, dyskoteki. W opinii badanych nie są 

to wystarczające działania. 
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Zdaniem  badanych  osób,  dla  młodzieży  na  osiedlu  Konstytucji  3  Maja  powinny  być 

realizowane następujące działania, które przedstawia poniższa tabela. 

Jakie działania wg Pana/i powinny być realizowane dla młodzieży 
na Osiedlu 3 Maja?

boisko kryte
dla młodzieży powyżej 16 roku życia

kawiarenka internetowa
koła zainteresowań

Kulturalno – oświatowe, sportowe
organizowane zawody,

przygotować więcej miejsc dla zajęć sportowych

różne spotkania dostosowane wiekiem dla młodzieży
stworzyć miejsce (klub) dla młodzieży
trener osiedlowy, więcej konkursów

więcej imprez zorganizowanych – mecze piłki nożnej siatkówki
więcej rozrywki

większa dyscyplina
wychowawczo-naukowe

zabawy, kółka zainteresowań
zajęcia sportowe, wycieczki

zorganizowane kółka plastyczne, muzyczne

Tabela  Jakie działania wg Pana/i powinny być realizowane dla młodzieży na Osiedlu 3 Maja?

Zdaniem badanych,  problemy na terenie  osiedla  powinna rozwiązywać  przede wszystkim 

Rada Osiedla (78%), następnie sami mieszkańcy (26%) oraz Urząd Miasta i Gminy (24%). 

Rysunek  Kto Pana/i  zdaniem powinien rozwiązywać problemy pojawiające się  na terenie 

Osiedla Konstytucji 3 Maja?

Kobiety  częściej  wskazywały  na  Radę  Osiedla  (o  4p.p.)  niż  mężczyźni.  Mężczyźni  częściej 

wskazywali na mieszkańców (o 4p.p. więcej wskazań niż kobiety). Kobiety wskazały również 

na liderów społecznych (3% przy braku wskazań na tą odpowiedź przez mężczyzn).
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Rysunek  Kto Pana/i  zdaniem powinien rozwiązywać problemy pojawiające się  na terenie 

Osiedla Konstytucji 3 Maja? – ze względu na płeć 
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Podsumowanie 

 Większość badanych respondentów na Osiedlu Konstytucji 3 Maja mieszka ponad 

15 lat.

 Badani są zadowoleni z mieszkania na tym osiedlu. 

 Atrakcyjność tego miejsca zamieszkania badani widzą w dobrej lokalizacji osiedla, 

obszarach  zielonych  w  tym  parkach  oraz  placach  zabaw  oraz  walorach 

estetycznych  osiedla.  Z  kolei  brak  atrakcyjności  widzą  w małej  ilości  placówek 

zdrowotnych.

 Badani uważają, iż Osiedle Konstytucji 3 Maja jest terenem zdecydowanie lepszym 

lub raczej lepszym od pozostałych miejsc w Gostyniu. Są dumni, że mieszkają na 

tym terenie. 

 Tylko co piąty badany zdecydowałby się na zmianę miejsca zamieszkania na inne 

osiedle. 

 Dla  badanych  mieszkańców  Osiedla  Konstytucji  3  Maja  najważniejszymi 

problemami  są:  trudna  sytuacja  materialna  rodzin  oraz  dostęp  do  opieki 

zdrowotnej. 

 Największym  problemem  występującym  na  terenie  osiedla  jest  brak  miejsc 

parkingowych, a także wandalizm mienia i zbyt mała liczba miejsc przeznaczonych 

do zabawy dla dzieci. 

 Prawie  połowa  badanych  uczestniczyła  w  ciągu  ostatniego  półrocza  

w wydarzeniach kulturalno – społecznych organizowanych na terenie osiedla. Te 

wydarzenia to pikniki i festyny. Co 4 osoba uważa, że tych wydarzeń jest za mało. 

 Źródła wiedzy o inicjatywach społeczno – kulturalnych to przede wszystkim tablice 

i słupy ogłoszeniowa, a także znajomi, sąsiedzi, strony internetowe i prasa lokalna. 
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 Według badanych, czas wolny mieszkańców osiedla organizuje głównie Świetlica 

Osiedlowa. Zdaniem respondentów pełni ona „dobrą role”: organizuje czas wolny 

dla  dzieci  i  młodzieży,  zabawy  i  gry,  imprezy,  prowadzi  różnorakie  spotkania, 

poradnictwo specjalistyczne. 

 Działalność Świetlicy badani odbierają, jako bardzo dobrą lub raczej dobrą. 

 Jedynie 4% spośród badanych deklaruje przynależność do NGO. 13% badanych 

uważa, iż istnieje konieczność powstania na Osiedlu Konstytucji 3 Maja organizacji 

pozarządowych, które mogłyby wesprzeć funkcjonowanie osiedla. 

 Zaangażowanie  w  działania  na  rzecz  osiedla  deklaruje  co  3  osoba  badana. 

Zaangażowanie  to  przyjęłoby  formę podpisania  się  pod petycją  do  władz  oraz 

włączenie się  w działania zorganizowanej grupy mieszkańców. Osoby,  które nie 

chciałyby się  zaangażować, uważają,  że są od tego odpowiedni  ludzie, władze  

i organizacje bądź nie maja na to czasu. 

 Według  mieszkańców  Rada  Osiedla  powinna  głównie  zadbać  o  ilość  miejsc 

parkingowych, których brakuje mieszkańcom. Prócz parkingów i  garaży brakuje 

mieszkańcom: przychodni lekarskiej, oświetlenia, dużego marketu, ławek, zieleni, 

sklepów  przemysłowych,  dyskoteki,  placu  zabaw  dla  dzieci,  chodników,  lokali 

gastronomicznych, lokali dla seniorów, aptek i biblioteki. 

 W  opinii  70%  badanych  na  osiedlu  brak  jest  przedsięwzięć  skierowanych  do 

młodzieży. 

 Problemy  na  terenie  osiedla  powinna  przede  wszystkim  rozwiązywać:  Rada 

Osiedla, sami mieszkańcy a także Urząd Gminy i Miasta. 
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Spis ilustracji i tabel 

Kwestionariusz wywiadu                                                                                       
Witam serdecznie, nazywam się ……..…………………….., reprezentuję Korporację Badawczą 

Pretendent  realizującą  badanie  na  zlecenie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu. 

Badanie,  ma  na  celu  określenie  potrzeb  mieszkańców  Osiedla  Konstytucji  3  Maja,  

w Gostyniu. Zależy nam na poznaniu Pani/a opinii na temat zadowolenia z zamieszkiwania 

w tej dzielnicy.

Pani/a głos w tej sprawie, jest bardzo ważny, prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest  

anonimowa. Zebrane dane opracowane będą poprzez zestawienia statystyczne. 

1. Jak długo mieszka Pan/i na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja?

a) Krócej niż rok

b) 1-5 lat

c) 6-15 lat

d) Ponad 15 lat

e) Od urodzenia

2. Czy jest Pan/i zadowolony z zamieszkiwania w tym osiedlu?

a) Zdecydowanie tak
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b) Raczej tak

c) Raczej nie

d) Zdecydowanie nie

e) Trudno powiedzieć  /nie czytać/

3. Czy uważa Pan/i Osiedle Konstytucji 3 Maja, za atrakcyjne miejsce zamieszkania? 

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Ze względu na dobrą lokalizację, położenie osiedla

Ze względu na „obszary zielone” na terenie osiedla; parki, place zabaw

Ze względu na ilość wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych na terenie osiedla
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Ze  względu  na   dostęp  do  punktów  gastronomicznych,  gospodarczych,  handlowych, 

usługowych, np. sklepów, restauracji, banków

Ze względu na walory estetyczne osiedla

Ze względu na  ilość placówek zdrowotnych

Ze względu na dostępność punktów rekreacyjnych, np. boisk, basenów

Ze względu na specyfikę ludzi tam mieszkających
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4. Jak Pan /i ocenia Osiedle Konstytucji 3 Maja, jako miejsce zamieszkania, na tle innych 

części miasta ? 

a) Jest zdecydowanie lepsze

b) Jest raczej lepsze

c) Jest raczej gorsze

d) Jest zdecydowanie gorsze

e) Trudno powiedzieć / nie czytać/

5. Czy  jest Pan/i dumny, że mieszka na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja?

a) Zdecydowanie tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie

d) Zdecydowanie nie

e) Trudno powiedzieć  /nie czytać/

6. Czy, gdyby była taka możliwość, przeprowadziłby się Pan/i do innej części miasta?

a) Zdecydowanie tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie

d) Zdecydowanie nie

e) Trudno powiedzieć  /nie czytać/

7. Które z wymienionych problemów, uważa Pan/i  jako te główne,  z którymi borykają 

się  mieszkańcy  Osiedla  Konstytucji  3  Maja?  Proszę,  wśród  wymienionych,  wskazać 
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maksymalnie 3 i określić, który z  problemów Pana/i zdaniem jest najważniejszy (1), a który 

mniej istotny(2,3). 

1 

/najważniejszy/

2 

/ważny/

3 /mniej 

istotny/
Trudna sytuacja materialna rodzin
Bezrobocie
Bezdomność
Występowanie przemocy
Alkoholizm
Problemy  z  dostępem  do  opieki 

zdrowotnej
Ograniczony  dostęp  do 

szkolnictwa/ przedszkoli
Zły stan infrastruktury dróg
Brak poczucia bezpieczeństwa
Inne /inne?/ ………………

8. Które  Pana/i  zdaniem,  z  wymienionych  problemów,  występują  na  terenie  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja?

Zdecydow

anie tak

Raczej 

tak

Trudno 

powiedzie

ć

Raczej 

nie

Zdecydowa

nie nie

Zbyt  mała  liczba  miejsc 

przeznaczonych  do zabaw  dla 

dzieci
Wandalizm mienia
Niski  poziom  czystości  i 

estetyki na terenie osiedla 
Brak miejsc  parkingowych dla 

samochodów
Zbyt  mała  liczba  „miejsc 

zielonych”,  gdzie  można 

odpocząć 
Zbyt  duża  liczba  punktów 
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gastronomicznych,  które 

przyczyniają  się  do  zakłóceń 

porządku w ich okolicy
Brak poczucia bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych
Przemoc domowa
Alkoholizm  wśród 

mieszkańców
Brak  wyczulenia  na  problemy 

dziejące się w sąsiedztwie
Brak  dbałości  mieszkańców  o 

ich najbliższe otoczenie
Inne /jakie?/……………….

9. Czy  w  ciągu  ostatniego  pół  roku  uczestniczył  Pan/i  w  wydarzeniach  kulturalno  - 

społecznych organizowanych na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja?

a) Tak 

b) Nie /przejdź do pyt.11/

c) Nie pamiętam /przejdź do pyt.11/

10. Jaki to był rodzaj wydarzeń?

a) Festyny

b) Pikniki

c) Koncerty

d) „Dni Osiedla”

e) Odpusty

f) Inne /jakie?/ …………………………………….

11. Czy  uważa  pan/i,  że  wydarzenia  kulturalno-społeczne,  organizowane  na  terenie 

osiedla są wystarczające?

a) Tak
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b) Nie

c) Nie wiem /nie czytać/

12. Czy może Pan/i wymienić kilka nazw takich wydarzeń?

a) Tak

b) Nie znam żadnych /przejdź do pyt.14/

c) Nie pamiętam /przejdź do pyt.14/

13. Jakie to wydarzenia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Z  jakich  źródeł  dowiaduje  się  Pan/i  o  inicjatywach  społeczno-  kulturalnych 

organizowanych na terenie osiedla?

a) Z Internetu

b) Z lokalnej prasy

c) Z radia

d) Przez serwis sms

e) Z tablic, słupów ogłoszeniowych

f) Od znajomych

g) Od sąsiadów

h) Z ogłoszeń kościelnych

i) Inne /jakie?/ …………………………………..

15. W jaki sposób wg Pana/i osiedle planuje czas wolny dla dzieci, młodzieży, dorosłych

……………………………………………………………………………………………….

16. Jaką rolę pełni Świetlica Osiedlowa wg Pana/i?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Jak Pan/Pani odbierają jej działalność (Świetlicy)?

a. Bardzo dobrze
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b. Raczej dobrze

c. Trudno powiedzieć

d. Raczej źle

e. Bardzo źle 

18. Czy należy Pan/i do organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia)?

a) Tak

b) Nie

19. Czy  jest  konieczność,  aby  na  Osiedlu  Konstytucji  3  Maja  powstały  organizacje 

pozarządowe? 

a. Tak

b. Nie /przejdź do pyt.21/

c. Trudno powiedzieć /przejdź do pyt.21/

20. Jeżeli tak to w czym ich działalność mogłaby pomóc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Czy inne instytucje, ośrodki, itp. mogłyby działać na tym osiedlu?

a. Tak

b. Nie – przejście do pytania nr 23

22. Czy ich działalność wspomogłaby funkcjonowanie osiedla?

a. tak

b. nie 

23. Czy  potrafi  Pan/i  wskazać  osoby,  które  na  terenie  osiedla  cieszą  się  poważaniem, 

uznaniem społecznym?

a) Tak

b) Nie, nie znam takich osób /przejdź do pyt. 25/
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24. Czy może Pan/i przykładowo podać, kto to taki?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25. Czy  gdyby  ta  osoba  poprosiła  Pana/ią  o  pomoc  w  działaniach  na  rzecz  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja, zgodziłby się Pan/i?

a) Tak

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć /nie czytać/

26. Czy gdyby była możliwość zaangażowania się w działania na rzecz poprawy sytuacji  

w Osiedlu Konstytucji 3 Maja,  czy zgodził by się Pan/i zaangażować?

a) Tak 

b)  Nie /przejdź do pyt. 28/

c) Trudno powiedzieć /przejdź do pyt. 28/

27. W jaki sposób zaangażowałby się Pan/i w działania na rzecz osiedla?

a) Podpisał się pod petycją do władz /przejdź do pyt. 29/

b) Napisał  sam petycję i zbierał pod nią podpisy /przejdź do pyt. 29/

c) Włączył się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców /przejdź do pyt. 29/

d) Zorganizował grupę mieszkańców do rozwiązania określonego problemu /przejdź do 

pyt. 29/

e) Zająłbym się przygotowywaniem różnych materiałów promujących działania na rzecz 

rozwiązania określonego problemu /przejdź do pyt. 29/

f) Ofiarowałbym pewną sumę pieniędzy na takie działania /przejdź do pyt. 29/

g) Zbierałbym,  wśród  mieszkańców,  sponsorów,   fundusze  na  rzecz  rozwiązania 

określonego problemu /przejdź do pyt. 29/

h) Poprzez pracę, jako wolontariusz/przejdź do pyt. 29/

i) Inne /jakie?/ …………………………………………….. /przejdź do pyt. 29/
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28. Dlaczego nie zgodziłby się Pan/i zaangażować w działania na rzecz Osiedla Konstytucji 

3 Maja?

a) To nie moja sprawa

b) Są od tego odpowiedni ludzie, władze, organizacje

c) Szkoda mi na to czasu

d) Sprawy osiedla nie mają dla mnie znaczenia

e) Nie ma czasu

f) Inne /jakie?/ ……………………………………………

29. Jakie działania powinna podjąć Rada Osiedla dla społeczności Osiedla Konstytucji 3 

Maja?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30. Czego, Pana/i zdaniem, brakuje mieszkańcom Osiedla Konstytucji 3 Maja?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Czy na Osiedlu Konstytucji  3 Maja są organizowane przedsięwzięcia skierowane do 

młodzieży?

a. Tak

b. Nie – przejście do pytania nr 34

32. Jakie  są  to  działania  –  proszę  wymienić,  czy  są  one  wystarczające? 

………………………………………………………………………………………

33. Jakie działania wg Pana/i powinny być realizowane dla młodzieży na Osiedlu 3 Maja? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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34. Kto  Pana/i  zdaniem  powinien  rozwiązywać  problemy  pojawiające  się  na  terenie 

Osiedla Konstytucji 3 Maja?

a) Sami mieszkańcy

b) Urząd Miasta i Gminy

c) Rady Osiedla

d) Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

e) Ośrodek Pomocy Społecznej

f) Liderzy społeczni, np. ksiądz, radni

g) Inne osoby /jakie?/ ……………………………………………

35. Jak, najczęściej, spędza Pan/i czas wolny?

a) Oglądam telewizję/filmy

b) Czytam książki/słucham muzyki

c) Korzystam z Internetu

d) Uprawiam sporty

e) Działam społecznie

f) Spotykam się z rodziną

g) Spotykam się z znajomymi, przyjaciółmi

h) Spaceruję

i)  Inne /jakie?/ ………………………

METRYCZKA

M1. Płeć:

a) Kobieta 

b) Mężczyzna

M2. Wiek:

a) 18-24
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b) 25-34

c) 35-44

d) 45-54

e) 55-64

f) 65 i więcej

M3. Jaki jest Pana/i poziom wykształcenia?

a) Podstawowe

b) Zasadnicze zawodowe

c) Średnie

d) Wyższe

M4. Do jakiej grupy zawodowej Pan/Pani należy? 

a) Uczeń, student
b) Robotnik, pracownik fizyczny
c) Urzędnik, pracownik administracji
d) Menadżer, specjalista, nauczyciel
e) Wolny zawód (prawnik, lekarz, artysta)
f) Emeryt, rencista
g) Przedsiębiorca, kupiec, rzemieślnik
h) Menadżer wyższego szczebla (dyrektor)
i) Rolnik
j) Gospodyni domowa
k) Obecnie bezrobotny

Inna jaka? …………………………..

    

M5.  Jak ocenia Pan/ Pani swoją sytuację społeczno-ekonomiczną?

a) Zdecydowanie poniżej przeciętnej
b) Poniżej przeciętnej
c) Przeciętnie
d) Powyżej przeciętnej
e) Zdecydowanie powyżej przeciętnej. 

M6.  Rodzaj mieszkania:
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a) Dom jednorodzinny

b) Blok

c) Inne /jakie?/ …………………………………………

M7.    Jaki jest Pana/Pani łączny dochód w gospodarstwie domowym (netto)
a) Do 700 zł

b) Powyżej 700 do 1400 zł

c) Powyżej 1400 zł do 3 000zł

d) Powyżej 3 000 zł

e) Odmowa odpowiedzi  /nie czytać/

M8.  Czy  posiada  Pan/i  orzeczenie  o  stopniu 

niepełnosprawności?

a) Nie posiadam 

b) Posiadam orzeczenie  o lekkim stopniu 

niepełnosprawności

c) Posiadam orzeczenie o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności

d) Posiadam  orzeczenie  o  znacznym 

stopniu niepełnosprawności
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