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Wykaz skrótów 

 

CAL — Centrum Aktywności Lokalnej 

(G)OPS — (Gminny) Ośrodek Pomocy Społecznej 

GKRPA — Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

GSRPS — Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych 

KIS — Klub integracji społecznej 

ŚDS — środowiskowy dom samopomocy 

UG (Adamów) — Urząd Gminy (Adamów) 
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Wprowadzenie 

 

Raport jest zwieńczeniem badań przeprowadzonych od listopada 2013 roku do 

kwietnia 2014 roku na potrzeby aktualizacji Gminnej strategii integracji społecznej 

w Adamowie na lata 2014-2020. Celem badań było zdiagnozowanie opinii liderów 

społeczności lokalnej w aspekcie jakości życia w gminie Adamów. Respondentów pytano 

m.in. o kierunki rozwoju społecznego i sposobów rozwiązywania problemów istniejących 

w gminie. 

Badania, przeprowadzone w oparciu o przygotowany kwestionariusz ankiety, miały na 

celu przynieść odpowiedź na pytania: 

 Jaka jest w odczuciu mieszkańców jakość życia w gminie Adamów? 

 Jakie problemy społeczne występują na terenie Adamowa i w jakim natężeniu? 

 Na co powinien być położony największy nacisk w rozwiązywaniu podstawowych 

kwestii społecznych? 

 Jak mieszkańcy oceniają aktywność władz lokalnych w tworzeniu warunków do 

integracji społecznej i powstawania nowych inicjatyw obywatelskich na lokalnym 

terenie, a także w rozwiązywaniu kwestii społecznych? 

 Jak liderzy oceniają aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie w rozwój 

gminy i rozwiązywanie problemów społecznych? 

Kwestionariusz ankiety zawierał również pytania (otwarte) dotyczące mocnych 

i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) dla rozwoju społecznego gminy. 

W części metodologicznej sformułowano cel i założenia badań. Scharakteryzowano 

narzędzie badawcze, organizację i przebieg badań oraz dobór próby. Treścią drugiego 

rozdziału jest charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu. W kolejnych 

rozdziałach przedstawiono wyniki badań, w którym zaprezentowano rozkład częstości 

odpowiedzi i omówiono najważniejsze konkluzje z przeprowadzonych analiz. Dopełnieniem 

analiz są wnioski, które w syntetyczny sposób przedstawiają najważniejsze wyniki z badań. 

W części aneksowej zamieszczono list przewodni: zaproszenie do współpracy skierowane do 

respondentów oraz kwestionariusz ankiety. 

Autorzy składają podziękowania wszystkim osobom, bez których ten raport nie 

mógłby powstać. Wyrazy wdzięczności należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Adamowie, którzy aktywnie włączyli się w proces badawczy przeprowadzany 

na potrzeby aktualizacji Gminnej strategii integracji społecznej w Adamowie na lata 2014-

2020. Szczególne podziękowania kierujemy do respondentów, którzy zgodzili się poświęcić 

swój cenny czas na udział w badaniach. Dzięki ich wyczerpującym odpowiedziom można 

było sformułować wiele istotnych wniosków, które będą pomocne przy tworzeniu strategii 

integracji społecznej w Adamowie w kolejnym okresie programowania. 
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1. Metodologia badań 

 

1.1. Cel i złożenia badań 

 

Głównym celem badania była aktualizacja priorytetów i działań zaplanowanych 

w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2013. W tym celu 

została opracowana ankieta, za pomocą której zebrano opinie liderów społeczności lokalnej 

(radnych, sołtysów, placówek oświatowych, liderów lokalnych organizacji społecznych, 

lokalnych przedsiębiorstw, pracowników socjalnych, parafii, placówek zdrowotnych) na 

temat kierunków rozwoju społecznego i sposobów rozwiązywania problemów istniejących 

w gminie Adamów. Uzyskane wyniki posłużą, do określenia najważniejszych problemów 

i działań w gminie, które należałoby wpisać do Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Adamowie w najbliższej perspektywie programowej. 

 

1.2. Charakterystyka narzędzia badawczego i organizacja badań 

 

Badanie przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankiety, który zawierał 16 pytań, 

w tym 5 otwartych (zob. narzędzie badawcze w załączniku). Pytania skierowane do liderów 

społeczności lokalnej dotyczyły m.in.: 

 oceny warunków życia i szans na znalezienie zatrudnienia w gminie; 

 znajomości założeń poprzedniej Gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Adamowie na lata 2008-2013; 

 oceny stopnia/natężenia problemów społecznych występujących na terenie Adamowa; 

 działań, na które należy położyć największy nacisk w rozwiązywaniu podstawowych 

kwestii społecznych; 

 oceny wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych; 

 oceny działań władz lokalnych, związanych z rozwojem społecznym 

i rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców Adamowa; 

 oceny uczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w rozwój gminy oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych; 

 działań, które należałoby podjąć, aby zwiększyć możliwości rozwojowe i ograniczyć 

obszary problemowe w Adamowie; 

 inne proponowane rozwiązania w sferze społecznej; 

 mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT), które według 

badanych mogą wpływać na proces rozwoju społecznego i rozwiązania problemów 

społecznych mieszkańców gminy. 

Badanie ankietowe i analizy zebranych wyników zostały przeprowadzone przez 

ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy 

z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie w okresie od listopada 

2013 roku do kwietnia 2014 roku. Zebrano 75 ankiet wypełnionych przez liderów 

społeczności lokalnej. 
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1.3. Dobór próby 

 

Badanie miało charakter ilościowy. Wykorzystano metodę tzw. lustracji społecznej, 

którą w języku metodologii nauk społecznych określa się jako społeczną diagnozę 

środowiska
1
. „Lustracja społeczna”, czy też jej współczesne tłumaczenie: „społeczna 

diagnoza środowiska”, to diagnoza poprzedzająca działania prowadzące do zmian 

w środowisku lokalnym
2
. W metodzie tej zakłada się celowy dobór badanych, którzy 

dysponują jak największą ilością rzetelnych informacji na temat społeczności lokalnej. 

Powinny to być osoby, które znają realia wspólnoty lokalnej. W przypadku obszarów 

wiejskich mogą to być np. radni, sołtysi, urzędnicy urzędu gminy, liderzy organizacji 

społecznych, nauczyciele, dyrektorzy i nauczycie szkół, lekarze, policjanci, pracownicy 

socjalni, księża, przedsiębiorcy. Respondentów dobierano celowo ze względu na deklarowaną 

znajomość zagadnień związanych z rozwojem polityki społecznej w gminie Adamów. 

Społeczna diagnoza środowiska jest procesem badawczym, na który składają się następujące 

etapy
3
: 

1. przygotowanie do badań; 

2. jego zaplanowanie; 

3. nawiązanie kontaktu ze środowiskiem; 

4. prowadzenie badań przy zastosowaniu wybranych metod; 

5. opracowanie wyników badań. 

 

                                                 
1
 Zob. B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 167-171. 

2
 Zob. tamże. 

3
 Por. tamże. 
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2. Charakterystyka respondentów 

 

2.1. Rodzaj reprezentowanej instytucji  

 

Badania ankietowe przeprowadzono na próbie n=75 liderów społeczności lokalnych, 

głównie wśród urzędników Urzędu Gminy Adamów, Ośrodka Pomocy Społecznej, radnych, 

sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych, placówek oświatowych, parafii, 

przedsiębiorstw (zob. wykres 2.1). 

Wykres 2.1. Rodzaj/Typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Najliczniejszą grupę stanowili respondenci reprezentujący lokalne placówki 

oświatowe (n=19), zarówno nauczyciele, jak i uczniowie samorządu uczniowskiego. Drugą 

grupę stanowili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie (n=10). 

W badaniach udział wzięli także urzędnicy i radni Urzędu Gminy Adamów oraz placówki 

zdrowotnej (po 7 badanych). Ważną grupę osób stanowili przedstawiciele lokalnych 

organizacji społecznych (n=5), Banku Spółdzielczego (n=5). Badani, którzy zakwalifikowali 

siebie do kategorii „Inna instytucja/funkcja w społeczeństwie” (n=5), określili samych siebie 

jako reprezentantów innych jednostek budżetowych (n=2) lub mieszkańców gminy (n=3). 

Ankietę wypełnili również sołtysi (n=2), przedsiębiorcy (n=3), pracownik biblioteki (n=1) 

oraz osoby duchowne reprezentujące lokalne parafie rzymsko-katolickie (n=3). 

 

2.2. Znajomość założeń poprzedniej strategii integracji społecznej na lata 2008-2013 

 

Respondentów poproszono m.in. o określenie stopnia znajomości założeń poprzedniej 

Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Adamowie na lata 2008-2013 r. 

Połowa z nich nie zna treści strategii lub zna tylko cele, jakie były w niej zapisane. 

Znajomość podstawowych założeń strategii zadeklarowało 10 osób. Kolejne 11 osób zna nie 

tylko wizję i cele strategii, lecz także działania zaplanowane do realizacji. Na dobrą lub 

bardzo dobrą znajomość strategii wskazywało 14 osób (zob. wykres 2.2).  
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Wykres 2.2. Stopień znajomości założeń Gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Adamowie na lata 2008-2013 r. (GSRPS 2008-2013) (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Strategię znają przede wszystkim przedstawiciele GOPS (5 na 10 respondentów zna ją 

dobrze lub bardzo dobrze, 2 osoby – przeciętnie, 3 osoby nie znają strategii), urzędnicy 

Urzędu Gminy (4 na 7 badanych zna strategię), radni gminy (3 na 7 radnych zna ją dobrze lub 

bardzo dobrze, 2 – przeciętnie, a 2 – tylko jej podstawowe założenia), a także przedstawiciel 

organizacji społecznej. Pozostali przyznali, że nie znają treści strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, która obowiązywała w latach 2007-2013 (zob. tabelę 2.1). 

Tabela 2.1. Stopień znajomości założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Adamowie na lata 2008-2013 r. – podział na 3 grupy respondentów (n=71) 

Stopień znajomości założeń 

GSRPS na lata 2008-2013 r. 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Nie znam 

strategii lub 

w niewielkim 

stopniu 

Liczebność 6 12 19 37 

% z wiersza  16,2% 32,4% 51,4% 100,0% 

% z kolumny 24,0% 54,5% 79,2% 52,1% 

Znam 

podstawowe 

założenia 

strategii 

Liczebność 7 9 4 20 

% z wiersza  35,0% 45,0% 20,0% 100,0% 

% z kolumny 28,0% 40,9% 16,7% 28,2% 

Znam 

strategię 

Liczebność 12 1 1 14 

% z wiersza  85,7% 7,1% 7,1% 100,0% 

% z kolumny 48,0% 4,5% 4,2% 19,7% 

Ogółem 

Liczebność 25 22 24 71 

% z wiersza  35,2% 31,0% 33,8% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

3 

29 

8 

10 

11 

6 

8 

0 5 10 15 20 25 30 35

Brak danych

Nie znam strategii

W niewielkim stopniu znam GSRPS (znam cele

strategii)

Znam podstawowe założenia strategii

Znam strategię (znam wizję, cele strategii i działania

zaplanowane do realizacji)

Dobrze znam GSRPS

Bardzo dobrze znam GSRPS (znam wizję, cele

strategii, zaplanowane działania i diagnozę

problemów społecznych naszej Gminy)



10 | S t r o n a  

 

3. Ocena warunków życia w gminie Adamów 

 

3.1. Ocena warunków życia w gminie 

 

Badanych poproszono o ocenę aktualnych warunków życia w gminie. Ponad połowa 

z nich (52%) uważała, że są one przeciętne, a 39% – dobre lub raczej dobre. Źle lub raczej źle 

oceniały je tylko 4 osoby, kolejne 3 osoby nie miały zdania w tej kwestii (zob. wykres 3.1). 

Wykres 3.1. Ocena warunków życia w gminie Adamów (n=75, średnia=2,54) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Urzędnicy UG Adamów, sołtysi, radni oceniają warunki życia w gminie nieco bardziej 

pozytywnie. Pozostałe grupy (głównie przedsiębiorstwa, OPS, organizacje społeczne, 

placówki zdrowotne, inne jednostki budżetowe) – przeciętnie (zob. tabelę 3.1). 

Tabela 3.1. Ocena warunków życia w gminie Adamów 

– podział na 3 grupy respondentów (n=71) 

Ocena warunków życia 

w Gminie 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Dobrze 

Liczebność 14 9 6 29 

% z wiersza  48,3% 31,0% 20,7% 100,0% 

% z kolumny 53,8% 40,9% 26,1% 40,8% 

Przeciętnie 

Liczebność 12 12 14 38 

% z wiersza  31,6% 31,6% 36,8% 100,0% 

% z kolumny 46,2% 54,5% 60,9% 53,5% 

Źle 

Liczebność 0 1 3 4 

% z wiersza  0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% z kolumny 0,0% 4,5% 13,0% 5,6% 

Ogółem 

Liczebność 26 22 23 71 

% z wiersza  36,6% 31,0% 32,4% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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W ocenie większości respondentów warunki życia w gminie w ostatnich 7 latach 

(2007-2013) raczej się poprawiły (45%) lub poprawiły się (19%). Zdaniem 9 osób nie 

zmieniły się, lecz pozostały na tym samym poziomie, natomiast kolejne 9 osób stwierdziło, że 

te warunki pogorszyły się. Pozostali badani (n=9) nie potrafili udzielić odpowiedzi na to 

pytanie (zob. wykres 3.2). 

Wykres 3.2. Ocena zmiany warunków życia w gminie w ostatnich 7 latach (2007-2013) 

(n=75, średnia=2,23) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

3.2. Możliwość zatrudnienia w gminie w ocenie respondentów 

 

Respondentów poproszono o ocenę szansy znalezienia pracy na terenie gminy. 

Zdecydowana większość z nich (65 na 75 osób, co stanowi 86% wszystkich badanych) 

uważa, że jest to trudne lub bardzo trudne. Dla 7 osób znalezienie pracy na terenie gminy nie 

jest ani trudne, ani łatwe. Natomiast 3 osoby nie miały zdania w tej kwestii (zob. wykres 3.3). 

Wykres 3.3. Znalezienie pracy na terenie gminy jest (n=75, średnia=1,67):  

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Uzyskane wyniki wskazują, że kwestia zatrudnienia, a raczej jego braku jest 

najczęstszą i najważniejszą przyczyną większości problemów społecznych, stąd też powinna 

być wyszczególniona w proponowanych działaniach w ramach niniejszej strategii. 

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniach będą liderami wypracowywanych działań, 

programów i projektów. Projekty te powinny w pierwszym rzędzie koncentrować się na 

analizie wpływu (braku) zatrudnienia na powstawanie i dynamikę przebiegu danego problemu 

społecznego. A jeśli istnieje takie uwarunkowanie sam projekt, w swoich długofalowych 

celach, winien zakładać tworzenie trwałych miejsc pracy. Przedstawione wyniki wskazują, że 

dla realizujących działania projektowe zagadnienie to może stanowić dużą trudność. 

Wypracowanie gminnego mechanizmu szybkiego reagowania na szanse jakie pojawiają się 

w obszarze szeroko rozumianego zatrudnienia oraz rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, 

wydaje się kwestią priorytetową niniejszej strategii. Konieczność podjęcia tego kierunku 

działań potwierdzają poniższe wyniki. Większość problemów jest ściśle związana z brakiem 

zatrudnienia, a w konsekwencji również i środków finansowych oraz narastającego ubóstwa 

w rodzinach. 
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4. Problemy społeczne występujące na terenie gminy Adamów 

 

Respondentom przedstawiono blok pytań dotyczących problemów społecznych, które 

mogą wystąpić na terenie Adamowa. Poproszono ich o ocenę natężenia każdej kwestii 

społecznej według skali od 0 (dany problem nie występuje) do 5 (problem dotyczy znacznej 

grupy osób). Średnie oceny przedstawiono w poniższej tabeli 4.1 i na wykresie 4.1. 

Tabela 4.1. Problemy społeczne występujące na terenie gminy Adamów 

– podział na grupy według poziomu natężenia 

Problemy społeczne występujące na terenie Gminy Adamów: średnia 
Problemy 

społeczne o: 

bezrobocie, brak pracy (n=75*) 3,7 bardzo 

wysokim 
poziomie 

natężenia 

migracje – wyjazdy poza obszar gminy i za granicę (n=73*) 3,6 

alkoholizm i/lub narkomania (n=73*) 3,2 

ubóstwo, niewydolność materialna rodziny (n=73*) 2,8 

znacznym 
poziomie 

natężenia 

brak dostępu do pomocy specjalistycznej (prawnej, poradnictwo zawodowe, 

psychologicznej, psychiatrycznej, rehabilitacyjnej, medycznej: okulistycznej, 

kardiologicznej, pediatrycznej, laryngologicznej) (n=55*) 

2,8 

problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych (n=72*) 2,7 

Inne (n=10*) 2,7 

konflikty w rodzinach/rozpad rodzin (n=73*) 2,6 

problemy wychowawcze dzieci i młodzieży (demoralizacja, agresja, wandalizm, zaniedbania 

wychowawcze) (n=72*) 
2,5 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego (n=74*) 
2,4 

przeciętnym 
poziomie 

natężenia 

długotrwała lub ciężka choroba (n=72*) 2,2 

problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych (n=73*) 2,2 

przemoc w rodzinie (n=72*) 2,1 

niepełnosprawność (n=70*) 2,0 

brak poczucia bezpieczeństwa (przestępczość) (n=74*) 1,4 

niskim 
poziomie 

natężenia 

sieroctwo (n=72*) 1,2 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (n=69*) 0,9 

bezdomność (n=71*) 0,7 

klęski żywiołowe lub ekologiczne (n=71*) 0,7 

* n=72 – przy wyznaczaniu średniej pominięto badanych, którzy nie mieli zdania w danej kwestii lub nie 

zaznaczali danej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Wykres 4.1. Natężenie problemów społecznych występujących na terenie gminy Adamów 

w ocenie badanych (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Z powyższego wykresu i tabeli wynika m.in., że bezrobocie oraz brak pracy w gminie 

znajduje się na pierwszym miejscu listy problemów występujących na terenie gminy 

Adamów. W skali od 0 (problem nie występuje) do 5 (problem dotyczy znacznej liczby osób), 

średnia ocena kształtowała się na poziomie 3,7. W ocenie aż 60% badanych problem ten 

dotyka dużej grupy osób w gminie, natomiast 29% badanych uważa, że problem bezrobocia 

i braku nowych miejsc pracy na terenie gminy występuje, ale dotyczy przeciętnej liczby 

mieszkańców. Tylko 11% respondentów stwierdziło, że dotyka to niewielkiej liczby osób 

(zob. wykres 4.2 i tabelę 4.1). 
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Wykres 4.2. Problemy bezrobocia, brak pracy (n=75, średnia=3,7) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Drugim problemem o bardzo wysokim natężeniu i najczęściej ściśle powiązanym 

z brakiem pracy na lokalnym rynku są migracje – wyjazdy mieszkańców poza obszar gminy 

i za granicę (średnia ocena wynosi 3,6). Dotyczy to szczególnie młodych i utalentowanych 

ludzi. W opinii 57% badanych problem ten dotyczy dużej liczby mieszkańców gminy 

Adamów (zob. wykres 4.3). 

Wykres 4.3. Problemy społeczne występujące na terenie gminy Adamów: 

migracje – wyjazdy poza obszar gminy i za granicę (n=75, średnia=3,6) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Trzecim często wskazywanym przez badanych problemem jest alkoholizm i/lub 

narkomania (z naciskiem na alkoholizm). Przy czym warto zauważyć, że 43% respondentów 

zaznaczało, że problem występuje, ale dotyczy nieznacznej grupy osób (zob. wykres 4.4). 
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Wykres 4.4. Problemy społeczne występujące na terenie gminy Adamów: 

alkoholizm i/lub narkomania (n=75, średnia=3,2) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Kwestie, które dotykają przeważnie nieznacznej grupy osób to także ubóstwo, 

niewydolność materialna rodziny (średnia=2,8); brak dostępu do pomocy specjalistycznej 

(szczególnie prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, rehabilitacyjnej, medycznej: 

okulistycznej, kardiologicznej, pediatrycznej, laryngologicznej, czy poradnictwo zawodowe) 

(średnia=2,8); problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych (średnia=2,7); konflikty 

w rodzinach, rozpad rodzin (średnia=2,6); problemy wychowawcze dzieci i młodzieży 

(demoralizacja, agresja, wandalizm, zaniedbania wychowawcze) (średnia=2,5) 

(zob. wykres 4.5).  

Wykres 4.5. Problemy społeczne o znacznym poziomie natężenia występujące 

na terenie gminy Adamów (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Zdaniem blisko połowy respondentów ubóstwo, niewydolność materialna rodziny 

występuje na terenie gminy Adamów, ale dotyczy małej grupy mieszkańców. Warto 

zauważyć, że organizacje i mieszkańcy bardziej dostrzegają ten problem niż pozostałe grupy 

(zob. tabelę 4.2). Podobnego zdania jest połowa badanych przedstawicieli OPS. 
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Tabela 4.2. Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny na terenie gminy Adamów w ocenie 

respondentów – podział na 3 grupy respondentów (n=72) 

PS: ubóstwo, niewydolność 

materialna rodziny 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Problem nie 

występuje lub 

dotyczy 

niewielkiej gr. os. 

Liczebność 7 2 5 14 

% z wiersza  50,0% 14,3% 35,7% 100,0% 

% z kolumny 26,9% 9,5% 20,0% 19,4% 

Problem 

występuje i 

dotyczy małej 

gr. os. 

Liczebność 12 14 9 35 

% z wiersza  34,3% 40,0% 25,7% 100,0% 

% z kolumny 46,2% 66,7% 36,0% 48,6% 

Problem dotyczy 

znacznej gr. os. 

Liczebność 7 5 11 23 

% z wiersza  30,4% 21,7% 47,8% 100,0% 

% z kolumny 26,9% 23,8% 44,0% 31,9% 

Ogółem 

Liczebność 26 21 25 72 

% z wiersza  36,1% 29,2% 34,7% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Na brak dostępu do pomocy specjalistycznej wskazywała połowa badanych, głównie 

OPS, organizacji pozarządowych, mieszkańców, biblioteki, innych jednostek budżetowych, 

czy banku spółdzielczego. W przypadku placówek oświatowych większość badanych uznała, 

że problem ten nie występuje lub dotyczy niewielkiej grupy osób (zob. tabelę 4.3). 

Tabela 4.3. Brak dostępu do pomocy specjalistycznej na terenie gminy Adamów 

w ocenie respondentów – podział na 3 grupy respondentów (n=54) 

PS: brak dostępu do pomocy 

specjalistycznej 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Problem nie 

występuje lub 

dotyczy 

niewielkiej gr. os. 

Liczebność 5 11 6 22 

% z wiersza  22,7% 50,0% 27,3% 100,0% 

% z kolumny 26,3% 57,9% 37,5% 40,7% 

Problem 

występuje i 

dotyczy małej 

gr. os. 

Liczebność 2 0 2 4 

% z wiersza  50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% z kolumny 10,5% ,0% 12,5% 7,4% 

Problem dotyczy 

znacznej gr. os. 

Liczebność 12 8 8 28 

% z wiersza  42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% z kolumny 63,2% 42,1% 50,0% 51,9% 

Ogółem 

Liczebność 19 19 16 54 

% z wiersza  35,2% 35,2% 29,6% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Badanym, którzy wskazywali na brak lub niewystarczający dostęp do pomocy 

specjalistycznej, pozostawiono możliwość dookreślenia, o jakie wsparcie chodzi. 

Respondenci wymienili najczęściej brak dostępu do: 

 lekarzy specjalistów (ogólnie) (x9); 

 poradnictwa medycznego, opieki medycznej (specjalistycznej) (x8); 

 rehabilitacji (x6); 

 kardiologa (x4); 

 poradnictwa prawnego (x4); 

 poradnictwa psychologicznego (x4); 

 lekarza pediatry (x3); 

 okulisty (x2); 

 poradnictwa i doradztwa zawodowego (x2); 

 każdej (pomocy) istotnej dla rodziny (x2); 

 (poradnictwa) psychiatrycznego; 

 laryngologa; 

 reumatologa; 

 ortopedy; 

 badań (lekarskich, laboratoryjnych). 

W ocenie więcej niż połowy badanych problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych 

dotyczą małej grupy osób. Dla niektórych urzędników, głównie OPS problem jest dużo 

poważniejszy (zob. tabelę 4.4). 

Tabela 4.4. Problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych na terenie gminy Adamów 

w ocenie respondentów – podział na 3 grupy respondentów (n=71) 

PS: problemy rodzin 

wielodzietnych i niepełnych 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Problem nie 

występuje lub 

dotyczy 

niewielkiej gr. os. 

Liczebność 3 5 1 9 

% z wiersza  33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

% z kolumny 11,5% 23,8% 4,2% 12,7% 

Problem 

występuje i 

dotyczy małej 

gr. os. 

Liczebność 14 14 19 47 

% z wiersza  29,8% 29,8% 40,4% 100,0% 

% z kolumny 53,8% 66,7% 79,2% 66,2% 

Problem dotyczy 

znacznej gr. os. 

Liczebność 9 2 4 15 

% z wiersza  60,0% 13,3% 26,7% 100,0% 

% z kolumny 34,6% 9,5% 16,7% 21,1% 

Ogółem 

Liczebność 26 21 24 71 

% z wiersza  36,6% 29,6% 33,8% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Do kategorii „inne” (średnia=2,7) badani zaliczali przede wszystkim takie problemy 

jak: brak zakładów pracy, niskie zarobki, brak mieszkań zastępczych dla członków rodzin 

(matek, dzieci), wobec których stosowana jest przemoc, starzenie się społeczeństwa, brak 

dostępu do specjalistów: psychologa, ginekologa, prawnika, doradcy zawodowego itp., klęski 

żywiołowe lub ekologiczne: podtopienia, grasowanie dzikiej zwierzyny, niewystarczające 
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starania ze strony władz gminy wobec problemów zwykłych i biednych mieszkańców gminy. 

Należy jednak podkreślić, że kategorię „inne” zaznaczyło tylko 10 na 75 osób 

(zob. wykres 4.6). 

Wykres 4.6. Problemy społeczne występujące na terenie gminy Adamów: 

inne (n=75, średnia=2,7) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Problemy o przeciętnym poziomie natężenia według badanych to bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

(średnia=2,4), długotrwała lub ciężka choroba (średnia=2,2), problemy wieku podeszłego, 

izolacja społeczna osób starszych (średnia=2,2), przemoc w rodzinie (średnia=2,1), czy 

niepełnosprawność (średnia=2,0) (zob. wykres 4.7). 

Wykres 4.7. Problemy społeczne o przeciętnym poziomie natężenia występujące 

na terenie gminy Adamów (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Badanych zapytano m.in. o skalę występowania bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na terenie gminy Adamów 

(zob. tabelę 4.5).  
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Tabela 4.5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego na terenie gminy Adamów w ocenie respondentów – 

podział 3 na grupy respondentów (n=73) 

PS: bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Problem nie 

występuje lub 

dotyczy 

niewielkiej gr. os. 

Liczebność 6 7 8 21 

% z wiersza  28,6% 33,3% 38,1% 100,0% 

% z kolumny 23,1% 31,8% 32,0% 28,8% 

Problem 

występuje i 

dotyczy małej 

gr. os. 

Liczebność 13 13 12 38 

% z wiersza  34,2% 34,2% 31,6% 100,0% 

% z kolumny 50,0% 59,1% 48,0% 52,1% 

Problem dotyczy 

znacznej gr. os. 

Liczebność 7 2 5 14 

% z wiersza  50,0% 14,3% 35,7% 100,0% 

% z kolumny 26,9% 9,1% 20,0% 19,2% 

Ogółem 

Liczebność 26 22 25 73 

% z wiersza  35,6% 30,1% 34,2% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Połowa ankietowanych uważa, że problem występuje i dotyczy małej grupy mieszkańców. 

Sołtysi, kilku przedstawicieli placówek oświatowych, mieszkańców oraz placówek 

zdrowotnych twierdzą jednak, że problem jest marginalny. Nieco inaczej widzi to grupa kilku 

przedstawicieli urzędników (głównie OPS) – ich zdaniem kwestia dotyczy znacznej grupy 

osób w Adamowie. 

Tabela 4.6. Problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych na terenie gminy 

Adamów w ocenie respondentów – podział na 3 grupy respondentów (n=72) 

PS: problemy wieku 

podeszłego/izolacja społeczna 

osób starszych 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Problem nie 

występuje lub 

dotyczy 

niewielkiej gr. os. 

Liczebność 8 12 11 31 

% z wiersza  25,8% 38,7% 35,5% 100,0% 

% z kolumny 30,8% 54,5% 45,8% 43,1% 

Problem 

występuje i 

dotyczy małej 

gr. os. 

Liczebność 10 9 7 26 

% z wiersza  38,5% 34,6% 26,9% 100,0% 

% z kolumny 38,5% 40,9% 29,2% 36,1% 

Problem dotyczy 

znacznej gr. os. 

Liczebność 8 1 6 15 

% z wiersza  53,3% 6,7% 40,0% 100,0% 

% z kolumny 30,8% 4,5% 25,0% 20,8% 

Ogółem 

Liczebność 26 22 24 72 

% z wiersza  36,1% 30,6% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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W przypadku problemów dotyczących seniorów badani mieli różne opinie. Dla 43% 

z nich (szczególnie przedstawicieli placówek oświatowych, zdrowotnych, przedsiębiorstw lub 

innych jednostek budżetowych) tego rodzaju problemy nie występują lub dotyczą niewielkiej 

grupy osób. Tylko co piąty badany (głównie ankietowani z OPS i organizacji społecznych) 

uważa, że kwestie związane z wiekiem osób starszych dotykają znaczną liczbę mieszkańców 

(zob. tabelę 4.6). 

Z kolei do problemów, które dotykają niewielkiej grupy osób, można zaliczyć m.in. 

przestępczość (średnia=1,4), sieroctwo (średnia=1,2), trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego (średnia=0,9), bezdomność (średnia=0,7) oraz klęski 

żywiołowe lub ekologiczne (średnia=0,7) (zob. wykres 4.8).  

Wykres 4.8. Problemy społeczne na terenie gminy Adamów 

dotykające niewielkiej grupy osób (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Należy jednak podkreślić, że powyższe wyniki mogą odzwierciedlać brak informacji 

u respondentów np. o skali przestępczości w gminie (w badaniach nie brała udziału policja, 

która mogłaby nieco bardziej obiektywnie przedstawić tę kwestię), sieroctwa, w tym tzw. 

eurosieroctwa, czy też liczby osób osadzonych w zakładach karnych, bezdomnych, którzy są 

w schroniskach np. w Warszawie lub za granicą, np. w Londynie. Większość tych problemów 

ma charakter tzw. potencjalny. Gmina powinna być przygotowana na rozwiązywanie tych, 

często jednostkowych spraw, które mogą dotykać jej pojedynczych mieszkańców.  
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5. Przeciwdziałanie problemom społecznym w gminie Adamów 

 

Ankietowanych poproszono o wskazanie działań, które ich zdaniem należałoby 

podjąć, aby zwiększyć możliwości rozwojowe Adamowa i ograniczyć skalę problemów 

społecznych występujących w gminie. Każdy respondent mógł wybrać maksymalnie 

5 spośród 13 odpowiedzi. Większość badanych (n=48, co stanowi 64% badanych) zaznaczała 

maksymalną liczbę opcji, 16 badanych wskazywało 4 odpowiedzi, 6 – 2, a 3 osoby – 2 opcje 

(zob. wykres 5.1) 

Wykres 5.1. Liczba zaznaczonych działań, które należałoby podjąć, aby zwiększyć 

możliwości rozwojowe i ograniczyć obszary problemów społecznych w Adamowie 

(max 5 odpowiedzi*) (n=75) 

 

* 2 osoby zaznaczyły 6 odpowiedzi  

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Wyniki wskazują, że niemal wszyscy respondenci (97%) wskazywali na potrzebę 

tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Większość poniższych działań, 

wskazywanych przez respondentów, nie byłaby tak istotna do podjęcia, gdyby istniały 

właściwe możliwości zatrudnienia i posiadania uzyskiwanych w ten sposób środków 

finansowych. Co drugi badany uważa, że należy poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży (57%) oraz skuteczniej pozyskiwać dodatkowe środki finansowe 

pozabudżetowe (np. środki unijne, czy z budżetu państwa) na inwestycje zaplanowane do 

realizacji na terenie gminy. W ocenie 41% respondentów należy zapewnić pomoc 

specjalistyczną dla osób starszych i schorowanych. Dla co trzeciego z nich ważna jest 

również konieczność zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy (poradnictwo 

prawne, socjalne, terapeutyczne), szczególnie dla ofiar przemocy domowej (36%), możliwość 

skorzystania z szerszej oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin (35%), jak i zapewnienie 

wsparcia dla lokalnych inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych (32%). 

Co czwarta osoba wskazywała na zwiększenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień 

(27%), a także wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia (np. dla osób 

uzależnionych, doświadczających przemocy, niepełnosprawnych) (25%). Na potrzebę 

sprawnej koordynacji działań lokalnych instytucji działających w sferze społecznej 
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wskazywał co piąty respondent (21%). Tylko 11-13% badanych jest zdania, że należy 

zwiększyć liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków, przedszkoli, klubów 

dziecięcych) oraz zlikwidować bariery architektoniczne i zapewnić pomoc specjalistyczną 

osobom niepełnosprawnym (zob. wykres 5.2). 

Wykres 5.2. Działanie, które należałoby podjąć, aby zwiększyć możliwości rozwojowe 

i ograniczyć obszary problemów społecznych w Adamowie (n=75*) 

 

* respondent mógł zaznaczyć max 5 odpowiedzi, w 2 przypadkach ankietowani zaznaczyli 6 odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Badanych zapytano ponadto na jakie działania w rozwiązywaniu podstawowych 

kwestii społecznych należałoby położyć największy nacisk – które z nich wymagają pilnej 

realizacji, a które są mniej ważne (zob. wykres 15). Odpowiedzi pogrupowano na 4 kategorie, 

według stopnia ważności (zob. tabelę 9). 
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Tabela 5.1. Działania, które według badanych powinny być realizowane na terenie gminy 

Adamów – podział na grupy według stopnia ważności 

W rozwiązywaniu podstawowych kwestii społecznych, istotnych dla mieszkańców 

Gminy największy nacisk należy położyć na:  
średnia 

Potrzeba realizacji 

o charakterze 

zwiększenie możliwości zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia (n=72*) 4,5 

Najpilniejszym prowadzenie polityki proinwestycyjnej, mającej na celu przyciągnięcie inwestorów 

zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) oraz pomoc w procesie rejestracji firmy 

przez mieszkańców gminy (n=66*) 

4,0 

ograniczenie emigracji zarobkowej (n=66*) 3,9 

Pilnym 

dokształcanie absolwentów oraz osób poszukujących pracy pod kątem dostosowania 

ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (kursy, szkolenia itp.) (n=69*) 
3,6 

wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (np. utworzenie strefy ekonomicznej, 

doradztwo, szkolenia itp.) (n=71*) 
3,5 

inwestowanie w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną) (n=73*) 3,5 

zmniejszanie patologii społecznych (m.in. alkoholizm, narkomania) (n=72*) 3,5 

utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy (n=67*) 
3,4 

Ważnym 

organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (świetlice wiejskie, wolontariat 

młodzieżowy) (n=71*) 
3,3 

rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (tworzenie spółdzielni socjalnych, 

przedsiębiorstw niedziałających dla zysku itp.) (n=63*) 
3,3 

poprawę dostępności do opieki medycznej, m.in. przez wprowadzenie 

profilaktycznych programów zdrowotnych (n=74*) 
3,3 

wsparcie inicjatyw obywatelskich – m.in. przez utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej (CAL), rozwój wolontariatu (n=62*) 
3,3 

zwiększenie liczby mieszkań socjalnych / komunalnych (n=58*) 3,2 

poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych (zniesienie barier architektonicznych, 

działania aktywizujące niepełnosprawnych) (n=68*) 
3,2 

rozbudowę bazy turystycznej i promocję Gminy (n=72*) 3,2 

wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, kół i grup 

nieformalnych (n=64*) 
3,1 

rozwój kultury i rozrywki (n=72*) 3,1 

utworzenie Klubu Integracji Społecznej, jako miejsca aktywności i aktywizacji 

lokalnej (n=60*) 
3,1 

zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej lub rzeczowej) 

(n=69*) 
3,0 

zwiększenie aktywności ludzi starszych – organizacja klubów seniora, organizacja 

spotkań międzypokoleniowych itp. (n=70*) 
2,9 

Mniej ważnym 
świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych, 

długotrwale chorujących (n=69*) 
2,8 

rozwój sportu i rekreacji (n=72*) 2,6 

poprawę bezpieczeństwa (n=69*) 2,2 

* n=72 – przy wyznaczaniu średniej pominięto badanych, którzy nie mieli zdania w danej kwestii lub nie 

zaznaczali danej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Wykres 5.3. Działania w zakresie rozwiązywania podstawowych kwestii społecznych, 

na które należy położyć największy nacisk (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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W ocenie respondentów najpilniejszym działaniem jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia. W skali od 1 (działanie jest realizowane 

w wystarczającym stopniu) do 5 (działanie wymaga pilnej realizacji), średnia ocena wynosiła 

4,5. Na (pilną) realizację działań zwiększających możliwości zatrudnienia i ograniczających 

poziom bezrobocia wskazywało aż 84% badanych (zob. wykres 5.4). 

Wykres 5.4. W rozwiązywaniu podstawowych kwestii społecznych nacisk należy położyć na: 

zwiększenie możliwości zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia (n=75, średnia=4,5) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Kolejnym najpilniejszym działaniem, które należałoby podjąć, a które jest ściśle 

powiązane z poprzednim działaniem, jest prowadzenie polityki proinwestycyjnej na terenie 

gminy, mającej na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) 

oraz pomoc w procesie powstawania nowych firm. Na tę potrzebę wskazywało 64% badanych 

(48 osób). W ocenie 11 respondentów nie jest to najpilniejsza potrzeba, tylko 7 osób uznało, 

że tego rodzaju inicjatywa jest realizowana w wystarczający sposób, a kolejne 9 nie miało 

zdania w tej kwestii (zob. wykres 5.5). 

Wykres 5.5. W rozwiązywaniu podstawowych kwestii społecznych nacisk należy położyć na: 

prowadzenie polityki proinwestycyjnej, mającej na celu przyciągnięcie inwestorów 

zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) oraz pomoc w procesie rejestracji firmy 

przez mieszkańców gminy (n=75, średnia=4,0) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Należy podkreślić, iż przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz może się okazać 

zadaniem trudnym do zrealizowania. W pierwszej kolejności należy dążyć do pobudzenia 

procesów endogennych, co uchroni gminę przed ewentualnymi wyciekami kapitału (głównie 

finansowego) na zewnątrz.  

Kolejną grupą działań wymagających pilnej realizacji są inicjatywy w zakresie 

ograniczenia emigracji zarobkowej (średnia=3,9) i dokształcanie absolwentów oraz osób 

poszukujących pracy pod kątem dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (kursy, 

szkolenia itp.) (średnia=3,6). Oprócz tego należy zadbać o wsparcie pracodawców oraz 

rozwój przedsiębiorczości (np. utworzenie strefy ekonomicznej, doradztwo, szkolenia itp.) 

(średnia=3,5), inwestować w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną) 

(średnia=3,5), a także dążyć do zmniejszania patologii społecznych (m.in. alkoholizm, 

narkomania) (średnia=3,5) (zob. wykres 5.6). 

Wykres 5.6. Działania wymagające pilnej realizacji (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

W grupie działań uznanych za ważne, ale nie najpilniejsze znalazły się m.in.: potrzeba 

utworzenia punktu informacyjnego w gminie, oferującego usługi doradztwa zawodowego 
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wiejskie, wolontariat młodzieżowy) (średnia=3,4), rozwój przedsiębiorstw ekonomii 

społecznej (tworzenie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw niedziałających dla zysku itp.) 

(średnia=3,3), poprawa dostępności do opieki medycznej, chociażby przez wprowadzenie 

profilaktycznych programów zdrowotnych (średnia=3,3), wsparcie inicjatyw obywatelskich – 

m.in. przez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), a także rozwój wolontariatu 

(średnia=3,3), zwiększenie liczby mieszkań socjalnych (średnia=3,2), poprawa jakości życia 

osób niepełnosprawnych (zniesienie barier architektonicznych, działania aktywizujące 

niepełnosprawnych) (średnia=3,2), rozbudowa bazy turystycznej i promocja Gminy 

(średnia=3,2), wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, kół 

i grup nieformalnych (średnia=3,1), rozwój kultury i rozrywki (średnia=3,1), utworzenie 

Klubu Integracji Społecznej (KIS), jako miejsca aktywności i aktywizacji lokalnej 

(średnia=3,1), wreszcie zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej 

lub rzeczowej) (średnia=3,0) (zob. wykres 5.7). 
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Wykres 5.7. Ważne przedsięwzięcia, na które należałoby położyć większy nacisk (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

W kwestii dotyczącej poprawy dostępności do opieki medycznej (średnia=3,3), 

połowa respondentów (50,7%) stwierdziła, że to działanie wymaga pilnej realizacji 

(zob. tabelę 5.2).  

Tabela 5.2. Nacisk należy położyć na: poprawę dostępności do opieki medycznej, m.in. przez 

wprowadzenie profilaktycznych programów zdrowotnych 

– podział na 3 grupy respondentów (n=73) 

Nacisk należy położyć na: 

poprawę dostępności do opieki 

medycznej 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Działanie jest 

realizowane w 

wystarczającym 

stopniu 

Liczebność 9 5 10 24 

% z wiersza  37,5% 20,8% 41,7% 100,0% 

% z kolumny 34,6% 22,7% 40,0% 32,9% 

Działanie wymaga 

realizacji, ale nie 

jest pilne 

Liczebność 2 6 4 12 

% z wiersza  16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 7,7% 27,3% 16,0% 16,4% 

Działanie wymaga 

pilnej realizacji 

Liczebność 15 11 11 37 

% z wiersza  40,5% 29,7% 29,7% 100,0% 

% z kolumny 57,7% 50,0% 44,0% 50,7% 

Ogółem 

Liczebność 26 22 25 73 

% z wiersza  35,6% 30,1% 34,2% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Na tę potrzebę zwracali uwagę przede wszystkim urzędnicy UG Adamów, OPS, banku 

spółdzielczego, biblioteki oraz organizacji społecznych. 10 osób, w tym 7 przedstawicieli 

służby zdrowia (100%) uważa, że to działanie realizowane jest w wystarczającym stopniu. 

Nieco mniej ważnymi przedsięwzięciami są działania nastawione na aktywizację osób 

starszych (średnia=2,9) i świadczenie usług opiekuńczych zarówno dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, jak i długotrwale chorujących (średnia=2,8).  

Różnorodność opinii widoczna jest w kwestiach dotyczących wsparcia seniorów. 

Przykładowo w ocenie dużej grupy badanych (szczególnie przedstawicieli placówek 

zdrowotnych, biblioteki i innych osób) zwiększanie aktywności ludzi starszych, m.in. przez 

organizację klubów seniora, organizację spotkań międzypokoleniowych jest realizowane w 

wystarczającym stopniu. Na pilną potrzebę działań w tym zakresie wskazywali głównie 

przedstawiciele organizacji społecznych (zob. tabelę 5.3). 

Tabela 5.3. Nacisk należy położyć na: zwiększenie aktywności ludzi starszych, 

np. organizację klubów seniora, organizacja spotkań międzypokoleniowych itp. 

– podział na 3 grupy respondentów (n=69) 

Nacisk należy położyć na: 

zwiększenie aktywności ludzi 

starszych 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Działanie jest 

realizowane w 

wystarczającym 

stopniu 

Liczebność 12 5 11 28 

% z wiersza  42,9% 17,9% 39,3% 100,0% 

% z kolumny 46,2% 25,0% 47,8% 40,6% 

Działanie wymaga 

realizacji, ale nie 

jest pilne 

Liczebność 5 9 6 20 

% z wiersza  25,0% 45,0% 30,0% 100,0% 

% z kolumny 19,2% 45,0% 26,1% 29,0% 

Działanie wymaga 

pilnej realizacji 

Liczebność 9 6 6 21 

% z wiersza  42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% z kolumny 34,6% 30,0% 26,1% 30,4% 

Ogółem 

Liczebność 26 20 23 69 

% z wiersza  37,7% 29,0% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Duża rozbieżność opinii występuje również w kwestii świadczenia usług 

opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych, długotrwale chorujących. Sołtysi 

np. uważają, że działanie to jest realizowane w wystarczającym stopniu. Podobnie twierdzi 

połowa badanych z OPS. Natomiast większość radnych, przedstawiciele banku 

spółdzielczego i parafie oraz organizacji społecznych uważa, że to działanie wymaga pilnej 

realizacji. Sami urzędnicy UG są podzieleni w tej kwestii (zob. tabelę 5.4). 

 

 

 

 

 



5. Przeciwdziałanie problemom społecznym w gminie Adamów 

30 | S t r o n a  

 

Tabela 5.4. Nacisk należy położyć na: świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych 

i/lub niepełnosprawnych, długotrwale chorujących – podział na 3 grupy respondentów (n=68) 

Nacisk należy położyć na: 

świadczenie usług opiekuńczych 

dla osób starszych i/lub 

niepełnosprawnych, długotrwale 

chorujących 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Działanie jest 

realizowane w 

wystarczającym 

stopniu 

Liczebność 10 11 11 32 

% z wiersza  31,3% 34,4% 34,4% 100,0% 

% z kolumny 41,7% 52,4% 47,8% 47,1% 

Działanie wymaga 

realizacji, ale nie 

jest pilne 

Liczebność 4 6 4 14 

% z wiersza  28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

% z kolumny 16,7% 28,6% 17,4% 20,6% 

Działanie wymaga 

pilnej realizacji 

Liczebność 10 4 8 22 

% z wiersza  45,5% 18,2% 36,4% 100,0% 

% z kolumny 41,7% 19,0% 34,8% 32,4% 

Ogółem 

Liczebność 24 21 23 68 

% z wiersza  35,3% 30,9% 33,8% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Jeszcze mniejsze znaczenie w ocenie respondentów mają działania w zakresie rozwoju 

sportu i rekreacji (średnia=2,6) oraz poprawy bezpieczeństwa w gminie (2,2) 

(zob. wykres 5.8). 

Wykres 5.8. Działania nie wymagające pilnej realizacji (n=75) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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 niższe wskaźniki finansowania służby zdrowia niż w innych regionach Polski.  

Powyższe zjawiska przyczyniają się do tego, że region powoli zamienia się 

w społeczność ludzi starych i niepełnosprawnych. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby 

procesy zewnętrzne podejmowane wobec gminy wskazywały na zmianę tego trendu. Jeśli 

w samej gminie nie uda się przełamać trendów „ucieczkowych” spowodowanych czynnikami 

ekonomicznymi (co jest zadaniem trudnym), przywoływane już problemy dotyczące osób 

starszych staną się podstawowymi. 

Kategorię „inne” zaznaczyło tylko 5 osób. Badani wymieniali m.in. takie działania, 

które ich zdaniem należałoby podjąć, jak: zadbanie o bezpańskie psy, stworzenie jadłodajni 

dla osób uzależnionych, starszych i bezdomnych, utworzenie ŚDS, a także budowa basenu 

(zob. wykres 5.9). 

Wykres 5.9. W rozwiązywaniu podstawowych kwestii społecznych, istotnych dla 

mieszkańców gminy największy nacisk należy położyć na: inne (n=75, średnia=4,6) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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6. Zaangażowanie władz lokalnych i mieszkańców 

w rozwój społeczny gminy 

 

6.1. Ocena władz lokalnych 

 

Badanych poproszono o ocenę zaangażowania władz lokalnych w rozwój społeczny 

gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Adamowa. Blisko połowa 

z nich pozytywnie ocenia rolę władz samorządowych w tym zakresie (47%), natomiast 36% 

respondentów wskazywało na ich przeciętny poziom zaangażowania. Złą lub bardzo złą 

ocenę wystawiło tylko 4 ankietowanych, a 9 nie miało zdania w tej kwestii (zob. wykres 6.1).  

Wykres 6.1. Ocena działań WŁADZ LOKALNYCH związanych z rozwojem społecznym 

i rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców Adamowa (n=75, średnia=2,5) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Przedstawione wyniki nie wydają się być optymistyczne, gdyż w większości 

respondentami są osoby zatrudnione w sektorze tzw. publicznym, bądź ściśle z nim związane.  

O ile władze lokalne oceniają siebie pozytywnie (głównie radni, urzędnicy OPS 

i sołtysi), to przedsiębiorcy, przedstawiciele banku, część organizacji społecznych oraz 

urzędników UG Adamów wskazywali na przeciętne oceny (zob. tabelę 6.1). 

Z kolei duża liczba wyborów „trudno powiedzieć” pozwala sugerować ocenę 

negatywną. Tego typu respondenci mają, albo powinni mieć, ze względu na charakter 

wykonywanej pracy, jednoznaczną ocenę sytuacji. 
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Tabela 6.1. Ocena działań WŁADZ LOKALNYCH, związanych z rozwojem społecznym 

i rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców Adamowa 

– podział na 3 grupy respondentów (n=65) 

Ocena działań 

WŁADZ LOKALNYCH 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Dobrze 

Liczebność 19 12 4 35 

% z wiersza  54,3% 34,3% 11,4% 100,0% 

% z kolumny 76,0% 57,1% 21,1% 53,8% 

Przeciętnie 

Liczebność 6 8 12 26 

% z wiersza  23,1% 30,8% 46,2% 100,0% 

% z kolumny 24,0% 38,1% 63,2% 40,0% 

Źle 

Liczebność 0 1 3 4 

% z wiersza  0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% z kolumny 0,0% 4,8% 15,8% 6,2% 

Ogółem 

Liczebność 25 21 19 65 

% z wiersza  38,5% 32,3% 29,2% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

6.2. Ocena aktywności mieszkańców 

 

Większość badanych jest zgodna co do tego, że poziom uczestnictwa i zaangażowania 

mieszkańców w rozwój Gminy oraz rozwiązywanie problemów społecznych kształtuje się na 

przeciętnym poziomie (tak oceniali wszyscy urzędnicy UG Adamów, liderzy organizacji 

społecznych, przedsiębiorcy, czy przedstawicie innej jednostki budżetowej). Tylko 16% 

respondentów wysoko ocenia aktywność społeczną mieszkańców Adamowa. Odmienne 

zdanie miało 9 badanych, a 10 kolejnym trudno było wypowiedzieć się w tej kwestii 

(zob. wykres 6.2 i tabelę 6.2). 

Wykres 6.2. Ocena uczestnictwa i zaangażowania MIESZKAŃCÓW w rozwój Gminy 

oraz rozwiązywanie problemów społecznych (n=75, średnia=3,0) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela 6.2. Ocena uczestnictwa i zaangażowania MIESZKAŃCÓW w rozwój Gminy 

oraz rozwiązywanie problemów społecznych – podział na 3 grupy respondentów (n=64) 

Ocena uczestnictwa 

i zaangażowania 

MIESZKAŃCÓW 

w rozwój Gminy 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Dobrze 

Liczebność 6 2 4 12 

% z wiersza  50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 24,0% 10,5% 20,0% 18,8% 

Przeciętnie 

Liczebność 16 14 13 43 

% z wiersza  37,2% 32,6% 30,2% 100,0% 

% z kolumny 64,0% 73,7% 65,0% 67,2% 

Źle 

Liczebność 3 3 3 9 

% z wiersza  33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 12,0% 15,8% 15,0% 14,1% 

Ogółem 

Liczebność 25 19 20 64 

% z wiersza  39,1% 29,7% 31,3% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

6.3. Ocena wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych 

 

Badanych poproszono również o ocenę wpływu mieszkańców na sprawy lokalne 

i decyzje władz samorządowych gminy. Zdaniem 41% z nich wpływ jest przeciętny. Co 

czwarty (25%) ocenia, że jest on znikomy, natomiast 8% respondentów uważa, że mieszkańcy 

nie mają żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez lokalne władze samorządowe. Na 

znaczący wpływ na sprawy lokalne wskazywało zaledwie 8 badanych. W przypadku 11 osób 

trudno było wypowiedzieć się na ten temat (zob. wykres 6.3).  

Wykres 6.3. Ocena wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych 

gminy (n=75, średnia=2,7) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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oświatowych zdania są podzielone, połowa z nich uważa, że mieszkańcy mają wpływ, a 

połowa, że nie. Z kolei część przedstawicieli służy zdrowia, banku, przedsiębiorstw, innej 

jednostki budżetowej oraz mieszkańców uważa, że wpływ na sprawy lokalne i decyzje władz 

samorządowych gminy jest ograniczony (zob. tabelę 6.3). 

Tabela 6.3. Ocena wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych 

Gminy – podział na 3 grupy respondentów (n=65) 

Ocena wpływu mieszkańców na 

sprawy lokalne i decyzje władz 

samorządowych Gminy 

Rodzaj/typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie 

Ogółem Urzędnicy UG 

i OPS, radni i 

sołtysi 

Placówki oświatowe, 

biblioteka, inna 

jednostka budżetowa 

Organizacje społeczne, parafie, 

mieszkańcy, bank spółdz., 

przedsiębiorcy, służba zdrowia 

Mają wpływ 

Liczebność 20 9 9 38 

% z wiersza  52,6% 23,7% 23,7% 100,0% 

% z kolumny 83,3% 50,0% 42,9% 60,3% 

Nie mają wpływu 

lub jest on 

ograniczony 

Liczebność 4 9 12 25 

% z wiersza  16,0% 36,0% 48,0% 100,0% 

% z kolumny 16,7% 50,0% 57,1% 39,7% 

Ogółem 

Liczebność 24 18 21 63 

% z wiersza  38,1% 28,6% 33,3% 100,0% 

% z kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Przedstawione wyniki wskazują na konieczność podjęcia działań zaradczych, 

zwiększających partycypację mieszkańców w podejmowanie decyzji istotnych dla rozwoju 

gminy, jak i ich realizację. 
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7. Analiza SWOT 

 

7.1. Mocne strony 

 

W ocenie badanych, wśród mocnych stron gminy Adamów, które pozwolą na szybki 

i skuteczny rozwój społeczny i rozwiązanie podstawowych problemów społecznych 

mieszkańców są przede wszystkim sprawne władze lokalne, świadome problemów i potrzeb 

społeczności lokalnej. Kolejnymi mocnymi stronami gminy są: dobrze rozwinięta 

infrastruktura sportowa i rekreacyjna, dbałość o szkolnictwo na lokalnym terenie, obiekty 

o charakterze zabytkowym i dużej wartości historycznej, rozwijająca się baza turystyczna, jak 

również inwestowanie w drogi, wodociągi i kanalizację. 

Wykres 7.1. MOCNE STRONY gminy Adamów w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Respondenci wysoko ocenili poziom oświaty w gminie i aktywność obywatelską 

mieszkańców gminy. Ponadto kilka osób wskazało na sprawnie działający Ośrodek Pomocy 

Społecznej i skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych (m.in. z UE). Mocną stroną są 

również imprezy okolicznościowe i sportowe promujące Gminę (zob. wykres 7.1 i tabelę 7.1). 

Tabela 7.1. MOCNE STRONY gminy Adamów w opinii respondentów 

Sprawne władze lokalne, świadome problemów i potrzeb społeczności lokalnej (n=11) 

 świadomość władz lokalnych o problemach społecznych w gminie (x4); 

 energiczny, operatywny i sprawny Wójt (x3); 

 sprawnie działające władze lokalne; 

 aktywność władz gminy; 

 wysokie kompetencje pracowników samorządowych; 

 zaangażowanie oraz profesjonalizm osób zajmujących się problemami społecznymi gminy; 
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Rozwinięta infrastruktura (n=11) 

 dobra infrastruktura sportowa i rekreacyjna (x7) 

 dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna, dbałość o szkolnictwo (x4) 

 obiekty o charakterze zabytkowym i dużej wartości historycznej (x3) 

 aktywna działalność instytucji kultury i lokalnych stowarzyszeń (x2) 

 rozwijająca się baza turystyczna (szlak rowerowy, agroturystyka) (x2) 

 atrakcyjne walory krajobrazowe i przyrodnicze;  

 dobrze rozwinięta komputeryzacja społeczeństwa.  

 świetlice 

 biblioteka,  

 dobre drogi, 

 służba zdrowia,  

 wodociągi, kanalizacja. 

 

Wysoki poziom oświaty (n=9) 

 najmocniejszą stroną gminy jest sprawnie działająca oświata na różnych etapach edukacyjnych (x7); 

 wykwalifikowani nauczyciele, zatrudnieni specjaliści szkolni i terapeuci (x2); 

 zajęcia pozalekcyjne. 

 

Aktywność obywatelska mieszkańców gminy (n=8) 

 stosunkowo liczne organizacje społeczne (x2); 

 większa aktywność mieszkańców gminy i organizacji społecznych; 

 aktywna działalność instytucji kultury i lokalnych stowarzyszeń; 

 rozwój inicjatyw obywatelskich (np. „Malinowa Wieś”); 

 ludzie chętni do działania; 

 funkcjonowanie na terenie Gminy różnych instytucji, których celem jest pomoc przy rozwiązywaniu 

problemów społecznych mieszkańców; 

 pracowitość i solidarność mieszkańców Gminy. 

 

Sprawnie działający Ośrodek Pomocy Społecznej (n=6) 

 coraz lepiej działający GOPS (x2); 

 zasoby ludzkie – kadry zarządzające, młoda kadra otwarta na skuteczną pomoc w rozwoju problemów 

społecznych (x2); 

 zaangażowanie oraz profesjonalizm osób zajmujących się pomocą społeczną; 

 funkcjonowanie na terenie gminy różnych instytucji, których celem jest pomoc przy rozwiązywaniu 

problemów społecznych mieszkańców (np. GOPS, zespół interdyscyplinarny, GKRPA itp.). 

 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych (n=6) 

 skuteczne pozyskiwanie środków unijnych (x4); 

 pozyskiwanie środków na rozwój gminy; 

 starania o wszystkie możliwe dotacje. 

 

Imprezy okolicznościowe i sportowe promujące Gminę (n=4) 

 promocja Gminy poprzez sport (x3); 

 dobrze prosperujące Gminne Centrum Kultury; 

 b. dużo imprez-festynów itp. reklama gminy na zewnątrz. 

 

Inne (n=5) 

 rozwój ekonomii społecznej, tworzenie spółdzielni, stały kontakt z bezrobotnymi (x2); 

 większa liczba miejsc pracy; 

 gmina jest nieduża, wszyscy się znają i to jest duży plus, warto to wykorzystać; 

 strona internetowa gminy. 
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Brak mocnych stron (n=3) 

 brak mocnych stron (x2); 

 nie widzę mocnych stron gminy. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

7.2. Słabe strony 

 

Brak miejsc pracy i wysoki poziom bezrobocia to według respondentów najsłabsza 

strona gminy. Badani wskazywali również na niewystarczający dostęp do specjalistów 

(szczególnie w zakresie usług medycznych), a także niechęć mieszkańców do zmian, 

nieufność, niski poziom wykształcenia i brak współpracy. 

Wykres 7.2. SŁABE STRONY gminy Adamów w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Zdaniem niektórych ankietowanych słabą stroną gminy są ponadto występujące w niej 

problemy społeczne (wspomniane już bezrobocie, alkoholizm, starzejące się społeczeństwo, 
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rozwiązywanie. Brak miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogliby się spotykać i spędzać swój 

wolny czas, to kolejna słaba strona gminy. Badani wymieniali również takie minusy, jak 

migracje mieszkańców (szczególnie młodych ludzi) poza gminę oraz zły stan lokalnej 

infrastruktury drogowej (zob. wykres 7.2 i tabelę 7.2). 

Tabela 7.2. SŁABE STRONY gminy Adamów w opinii respondentów 
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 brak lub ograniczona liczba zakładów pracy i przedsiębiorców (x8); 

 wysoki poziom bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych (absolwenci) (4) 
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 słaby system zachęt dla inwestorów,  

 słabo rozwinięty sektor przedsiębiorczości pozarolniczej 

 należy tworzyć warunki do tworzenia nowych miejsc pracy 

 

Niewystarczający dostęp do specjalistów (szczególnie w zakresie usług medycznych (n=9) 

 brak wsparcia specjalistycznego (prawnik, psycholog, okulista, kardiolog, laryngolog, rehabilitant, 

pediatra) (x3); 

 słaba oferta opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej (x2); 

 zatrudnienie prawnika, psychologa, doradcę zawodowego do wspierania mieszkańców oraz działań 

Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 źle zarządzana służba zdrowia; 

 brak specjalistycznych usług medycznych; 

 brak działań profilaktycznych; 

 brak lekarzy specjalistów; 

 niewystarczająca opieka nad osobami starszymi. 

 

Mentalność ludzi – niechęć mieszkańców do zmian, niewiedza i brak współpracy (n=8) 

 obojętność mieszkańców na sprawy społeczne, myślenie o sobie (x2); 

 małe zainteresowanie mieszkańców, aby zrobić coś co pozwoli polepszyć życie wszystkim; 

 mentalność ludzi – każdy ma plany do działania, jednak na nich się kończy, same władze lokalne nie 

zrobią wszystkiego (słaba motywacja mieszkańców); 

 niechęć mieszkańców do zmian; 

 nieufność ze strony mieszkańców; 

 małe zaangażowanie mieszkańców; 

 brak przygotowania lokalnych przedsiębiorców; 

 nieprzygotowanie ludzi do współpracy, dotyczy to również instytucji publicznych, organizacji 

społecznych i przedsiębiorców; 

 niski poziom wykształcenia mieszkańców, niewiedza 

 

Niewystarczające zaangażowanie ze strony władz lokalnych (n=7) 

 opór ze strony urzędników, złe przyzwyczajenia; 

 nieuprzejmość i brak otwartości władz gminy oraz urzędników pracujących w Urzędzie wobec petenta; 

 brak inicjatywy szukania nowych (poza unijnymi) środków finansowych dla rozwoju gminy; 

 niedocenianie przez władze lokalne działań Zespołu Interdyscyplinarnego (brak funduszy na 

wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją); 

 pracownicy socjalni powinni w większym zakresie monitorować sytuację rodzin, które mają pod 

swoim patronatem; 

 konflikty i podziały w gronie osób wywierających duży wpływ na życie mieszkańców; 

 złe zarządzanie gminą. 

 

(Główne) problemy społeczne w gminie (n=7) 

 (duże) bezrobocie (x3); 

 wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwo (x2); 

 brak mieszkań socjalnych (x2); 

 duże nasilenie patologii w gminie takich, jak alkoholizm, czy przemoc w rodzinie (x2); 

 kluczowe problemy na terenie gminy (bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, problemy osób w podeszłym 

wieku, marginalizacja społeczna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność). 

 starzejące się społeczeństwo; 

 niski poziom wykształcenia mieszkańców; 

 niskie dochody mieszkańców; 

 słabo rozwinięty sektor przedsiębiorczości pozarolniczej; 

 brak zaradności rodzin patologicznych; 

 brak wsparcia specjalistycznego (pracownik, psycholog); 
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Brak miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogliby się spotykać i spędzać swój wolny czas (n=6) 

 brak miejsca dla młodzieży (i nie tylko) na popołudniowe spotkania typu Dom Kultury, świetlice 

wiejskie (x3) 

 brak miejsc gdzie można się spotkać; 

 zbyt mało możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu 

 brak lokalu-klubu na spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych 

 

Migracje mieszkańców (szczególnie młodych ludzi) poza gminę (n=5) 

 migracje młodych, wykształconych, operatywnych ludzi (x2); 

 odpływ najbardziej „wartościowych” ludzi z gminy; 

 emigracja zarobkowa, kurczący się rynek pracy – wyludnianie się; 

 wysoki poziom bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych (absolwenci) i migracja do dużych miast. 

 

Zły stan lokalnej infrastruktury drogowej, oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych (n=5) 

 oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych (x3); 

 zły stan dróg lokalnych (x2). 

 

Ograniczona ilość środków finansowych (n=2) 

 ograniczone środki budżetowe; 

 ograniczona ilość środków finansowych na rozwiązywanie problemów społecznych. 

 

Inne (n=5) 

 myślę, że pracownicy starają się jak mogą i walczą o każdy pieniądz, aby pomóc mieszkańcom naszej 

gminy; 

 gmina wiejska; 

 brak dostępu do toalet; 

 brak większych tablic informacyjnych opartych na historii danego miejsca; 

 zamykanie placówek oświatowych; 

 dostępność do domów opieki społecznej. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

7.3. Szanse 

 

Według ankietowanych kluczową szansą, która może przyczynić się do rozwoju 

społecznego i gospodarczego Adamowa oraz rozwiązania wielu problemów społecznych 

mieszkańców jest tworzenie nowych miejsc pracy. Szansą są również fundusze zewnętrzne 

(głównie unijne), dzięki którym będzie można stworzyć te miejsca pracy i zmodernizować 

gminę. W rozwoju inicjatyw społeczno-gospodarczych istotna jest również aktywność 

mieszkańców gminy. Dla części respondentów szansą dla gminy może być ponadto jej 

promocja i wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, a także inwestowanie w kapitał 

ludzki (szczególnie w młodych ludzi). Nie bez znaczenia jest poprawa i rozbudowa lokalnej 

infrastruktury (drogi, baza kulturalna, sportowa, turystyczna) i współdziałanie oparte na 

partnerstwie lokalnym, wreszcie – wsparcie ze strony władz gminy i OPS (zob. wykres 7.3 

i tabelę 7.3). 
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Wykres 7.3. SZANSE, których wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju społecznego 

i rozwiązania problemów społecznych mieszkańców Adamowa – opinie respondentów 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Tabela 7.3. SZANSE, których wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju społecznego 

i rozwiązania problemów społecznych mieszkańców Adamowa – opinie respondentów 

Tworzenie nowych miejsc pracy (n=23) 

 tworzenie nowych miejsc pracy (x8); 

 spółdzielnia socjalna (x4); 

 znalezienie inwestorów (x3); 

 powstanie KIS (x3); 

 stwarzanie warunków dla przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy (x2);  

 zwiększyć zatrudnienie dla osób młodych kończących szkoły i studia (x2); 

 zmiana kierunków kształcenia młodzieży uwzględniające potrzeby gminy i rynku pracy, a także 

prognozowanych potrzeb UE, w tym także nauka języków obcych; 

 inwestowanie w młodych i ambitnych pracowników; 

 zwolnienie miejsc pracy przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny; 

 możliwość zagospodarowania istniejących terenów z przeznaczeniem na inwestycje;  

 powstanie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej; 

 oferty pracy, staże; 

 wsparcie bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 zmniejszenie bezrobocia; 

 pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy; 

 promowanie małej przedsiębiorczości; 

 przyciągnięcie kapitału zewnętrznego; 

 pomoc państwa w zakresie tworzenia miejsc pracy; 

 zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych. 

 

Fundusze zewnętrzne (głównie unijne) (n=14) 

 fundusze unijne (x9); 

 środki z UE przyczyniają się do rozwoju społeczności i rozwiązywania problemów;  
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 pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy; 

 wnioskowanie o środki z Unii Europejskiej i gospodarne ich wykorzystanie; 

 korzystanie ze źródeł zewnętrznych, dostępnych w ramach programów Unii Europejskiej; 

 doświadczenie gminy w ubieganiu się o dodatkowe środki pomocowe. 

 

Aktywność społeczna mieszkańców Gminy (n=11) 

 lokalne inicjatywy obywatelskie, wspierane przez samorząd gminy (x2); 

 pobudzanie aktywności społecznej, samopomocy (x2); 

 aktywność społeczna do działań;  

 mobilizacja społeczna; 

 organizacje pozarządowe; 

 więcej organizacji, stowarzyszeń i uczestniczących w nich mieszkańców; 

 współpraca instytucji pozarządowych z gminą oraz mieszkańców z UG; 

 podjęcie działań w kierunku zatrzymania młodych wykształconych na terenie gminy;  

 powołanie Młodzieżowej Rady Gminy;  

 mieszkańcy terenu; 

 utworzenie Partnerstwa Lokalnego; 

 centrum wspierania organizacji pozarządowych. 

 

Inwestowanie w kapitał ludzki (szczególnie w młodych ludzi) (n=6) 

 inwestowanie w młodych i ambitnych pracowników; 

 zwolnić osoby będące w wieku emerytalnym, mające z tej racji stały dochód (mogące mieć dochód) i 

dać szansę młodym ludziom bez pracy; 

 zaplecze młodych pracowników i osób z bardzo dobrym wykształceniem, którzy mogą wiele wnieść w 

rozwój gminy; 

 rozwój kształcenia;  

 zmiana kierunków kształcenia młodzieży uwzględniające potrzeby gminy i rynku pracy;  

 szkoły, sprawny system oświaty;  

 uczyć życia, zapobiegliwości, zawodu; 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostęp mieszkańców do informacji, wiedzy i zatrudnienia);  

 powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Promocja Gminy, wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych (n=6) 

 promocja gminy (x3); 

 wykorzystanie zasobów naturalnych: stawy, lasy, agroturystyka, mieszkańcy terenu (x2); 

 tereny rekreacyjne (lasy, jeziora). 

 

Współpraca międzysektorowa (n=5) 

 współpraca instytucji pozarządowych z Gminą oraz mieszkańców z UG (x2);  

 powołanie Młodzieżowej Rady Gminy;  

 utworzenie Partnerstwa Lokalnego; 

 centrum wspierania organizacji pozarządowych; 

 współpraca lokalnych organizacji, parafii i innych grup nieformalnych. 

 

Poprawa i rozbudowa lokalnej infrastruktury (drogi, baza kulturalna, sportowa, turystyczna) (n=5) 

 inwestycje w stworzenie miejsca na kulturalne i rozrywkowe spędzanie czasu wolnego (x2); 

 rozbudowa bazy (agro)turystycznej (x2);  

 poprawa stanu dróg na terenie gminy; 

 możliwość tworzenia świetlic wiejskich. 

 

Wsparcie ze strony władz Gminy, OPS (n=4) 

 szeroka pomoc OPS (x2); 

 wsparcie władz gminy; 

 stworzenie warunków dla przedsiębiorców do powstawania nowych miejsc pracy; 
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 zmniejszanie biurokracji i pozyskiwania pracy „po znajomości”; 

 współpraca instytucji pozarządowych z Gminą oraz mieszkańców z UG. 

 

Inne (n=3) 

 nowy menedżer w służbie zdrowia z wizją dbania o zdrowie mieszkańców; 

 wsparcie pracodawców; 

 budzenie świadomości w mieszkańcach, że gmina jest ich małą ojczyzną. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

 

7.4. Zagrożenia 

 

Największe zagrożenie liderzy społeczności lokalnych upatrują przede wszystkim 

w migracji mieszkańców gminy (szczególnie uzdolnionej młodzieży) do większych ośrodków 

miejskich, co najczęściej jest następstwem braku (nowych) miejsc pracy i bezrobocia 

występującego na terenie gminy. 

Wykres 7.4. Największe ZAGROŻENIA, które mogłyby uniemożliwić lub w znaczący 

sposób utrudnić rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców – 

opinie respondentów 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Kolejnymi, często wskazywanymi zagrożeniami są: niechęć do współdziałania, 

różnego rodzaju antagonizmy, czy niewiara mieszkańców w możliwość poprawy własnej 

sytuacji życiowej. Niektórzy badani zwracali uwagę na wzrost ubóstwa oraz różne patologie 

i uzależnienia dotykające części mieszkańców Adamowa. Zagrożeniem dla badanych jest 

ponadto starzenie się społeczeństwa, brak specjalistycznych instytucji (jak ŚDS, lokale 

socjalne) oraz brak dostępu do specjalistów (szczególnie lekarzy specjalistów). Kilka osób 

zagrożenie widzi również w ograniczonych środkach finansowych i możliwości ich 
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pozyskania, co może przyczynić się do przyhamowania inwestycji zaplanowanych do 

realizacji na terenie gminy. 

Tabela 7.4. Największe ZAGROŻENIA, które mogłyby uniemożliwić lub w znaczący sposób 

utrudnić rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców – opinie 

respondentów 

Migracje (szczególnie uzdolnionej młodzieży) (n=22) 

 największe zagrożenia to […] narastająca emigracja młodych, wykształconych i przedsiębiorczych 

mieszkańców gminy do większych miast w poszukiwaniu pracy (x14); 

 utrzymująca się migracja i emigracja; 

 emigracja ludzi młodych, wyszkolonych osób do dużych aglomeracji, co powoduje wyludnienie 

gminy, likwidację szkół, a tym samym likwidację miejsc pracy; 

 migracja młodych, zdolnych i ambitnych osób, które nie widzą szansy na godną przyszłość w 

rodzinnym miejscu zamieszkania; 

 słabe zarobki, brak domu kultury i innych ośrodków otwartych dla spędzania wolnego czasu co 

powoduje liczne migracje osób wartościowych; 

 brak pracy dla młodych z czym wiąże się wyludnienie, emigracja najzdolniejszych i zdolnych, 

pozostaną tylko potrzebujący pomocy; 

 zmniejszenie liczby młodych mieszkańców; 

 emigracja lokalnej społeczności do większych miast i za granicę. 

 

Brak (nowych) miejsc pracy, bezrobocie (n=20) 

 mała ilość miejsc pracy na terenie gminy, wysokie bezrobocie (x10); 

 brak miejsc pracy dla młodzieży, która jest wykształcona, emigracja młodych (x4) 

 zbyt mały rynek pracy w najbliższym otoczeniu (powiat) (x2); 

 wysoka stopa bezrobocia – zagrożenie dla rodzin z racji prawdopodobieństwa powiększania się 

poziomu ubóstwa, demoralizacji, uzależnień (alkoholizm); 

 pozostawienie osób, które osiągnęły wiek emerytalny, na swoim stanowisku; 

 duże bezrobocie, bezradność władz gminy wobec tego problemu; 

 likwidacja miejsc pracy z powodu wyludniania się gminy; 

 za małe pieniądze nie chce się pracować; 

 wzrost bezrobocia. 

 

Niechęć do (współ)działania, antagonizmy, niewiara mieszkańców w poprawę swojej sytuacji życiowej 

(n=11) 

 niechęć do zmian, brak wiary w to, że może się coś zmienić – bezradność (x4); 

 obojętność na sprawy społeczne (x2); 

 niewiara i niechęć mieszkańców do poprawy swojej sytuacji życiowej (połączona ze zwiększającą się 

zależnością mieszkańców od pomocy socjalnej); 

 lenistwo/za małe pieniądze nie chce się pracować; 

 chęć posiadania indywidualnych korzyści, brak troski o dobro wspólne – rzeczy materialne, 

profilaktykę zdrowotną; 

 antagonizmy pomiędzy miejscowościami; 

 brak współpracy mieszkańców; 

 agresja. 

 

Wzrost ubóstwa i różnego rodzaju patologii, uzależnień (n=10) 

 alkoholizm (x6); 

 zubożenie społeczeństwa (x2); 

 zagrożenie dla rodzin z racji prawdopodobieństwa powiększania się poziomu ubóstwa, demoralizacji, 

uzależnień; 

 wzrost uzależnień z powodu ubóstwa; 

 problemy opiekuńczo-wychowawcze dzieci i młodzieży. 
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Starzenie się społeczeństwa (n=7) 

 starzenie się społeczeństwa (x6); 

 należy zapewnić pomoc specjalistyczną osobom starszym i schorowanym; 

 niż demograficzny. 

 

Brak specjalistycznych ośrodków/instytucji (np. ŚDS, lokale socjalne), brak dostępu do specjalistów 

(szczególnie lekarzy) (n=7) 

 słabe zaplecze dostępnych lekarzy specjalistów, trudny dostęp do ośrodków leczenia (x3). 

 brak specjalistów; 

 brak domu kultury i innych ośrodków otwartych dla spędzania wolnego czasu; 

 brak lokali socjalnych;  

 brak Środowiskowych Domów Samopomocy; 

 brak grup wsparcia dla osób uzależnionych czy doświadczających przemocy. 

 

Ograniczone środki finansowe (n=5) 

 ograniczone środki finansowe (x2); 

 brak dotacji na rozwój społeczny; 

 trudności z pozyskaniem środków finansowych; 

 ograniczenia finansowe (budżet). 

 

Inne (n=7) 

 prowadzenie złej polityki społecznej i prorodzinnej (x2); 

 wspólna polityka rolna, która może doprowadzić do upadku znacznej liczby małych i nierentownych 

gospodarstw (x2); 

 wyludnianie; 

 niesprzyjające warunki „zewnętrzne” w Polsce; 

 niedostateczny rynek zbytu owoców; 

 podatek od powierzchni mieszkaniowej. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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8. Inne proponowane rozwiązania w sferze społecznej 

 

W jednym z pytań otwartych respondenci mieli możliwość zaproponowania innych 

rozwiązań w zakresie rozwoju społecznego i rozwiązania problemów społecznych niż te, 

które wymieniano w dwóch pytaniach półzamkniętych z podaną kafeterią odpowiedzi. 

Zebrane opinie zostały pogrupowane w 5 zagadnień (+ kategoria „Inne”). Wypowiedzi 

badanych koncentrowały się najczęściej wokół takich kwestii, jak: 

 tworzenie nowych miejsc pracy (n=14); 

 zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług i podniesienia ich jakości (n=14); 

 stworzenie bogatej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (n=12); 

 zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców (n=8); 

Kilka osób wskazywało na konieczność utworzenia punktu wydawania posiłków 

i realizację innych działań, jak m.in. zwiększenie ilości imprez masowych, budowa obiektów 

sportowych, promocja gminy (zob. wykres 8.1 i tabelę 8.1). 

Wykres 8.1. Inne rozwiązania w sferze społecznej proponowane przez respondentów 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 

Tabela 8.1. Inne rozwiązania w sferze społecznej proponowane przez respondentów 

Tworzenie nowych miejsc pracy w Gminie (n=14) 

 ustawiczne starania o tworzenie nowych miejsc pracy (x5); 

 utworzenie spółdzielni socjalnych (x3); 

 pozyskiwanie środków unijnych na staże, zatrudnienie (x2); 

 utworzenie Klubu Integracji Społecznej (x2),  

 ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, pozyskanie inwestorów; 

 promowanie prywatnej działalności mieszkańców; 

 stworzenie warunków do życia (praca, kultura) dla młodych ludzi, aby zapobiec migracjom, np. 

Szkolny Ośrodek Kariery; 

 Partnerstwo Lokalne; 

 docelowo – utworzenie Funduszu Lokalnego; 

 rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowanego do lokalnych potrzeb; 
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 utworzenie punktu wydawania posiłków dla potrzebujących; 

 utworzenie ŚDS; 

 zmiana wójta na bardziej postępowego, który będzie budował nowe miejsca pracy w Gminie 

 obniżenie wieku emerytalnego oraz jego uelastycznienie, tzn. kto zechce niech pracuje do 67 roku 

życia 

 

Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług i podniesienie ich jakości (n=14) 

 utworzenie punktu wydawania posiłków dla potrzebujących (x3); 

 zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (x3); 

 pozyskiwanie środków unijnych na staże, zatrudnienie (x2); 

 utworzenie ŚDS, Domu Dziennego Pobytu dla starszych, niepełnosprawnych (x2); 

 potrzebne jest centrum rehabilitacji, brakuje rehabilitanta dla osób niepełnosprawnych, starszych (x2); 

 podniesienie poziomu świadczenia usług zdrowotnych (x2)  

 większa specjalizacja ośrodków zdrowia; 

 brakuje doświadczonych osób, które mogłyby pomóc społeczeństwu w rozwiązywaniu spraw 

prawnych, czy też w sprawach rodzinnych (prawnik-psycholog w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego), w/w osoby powinny być zatrudnione na 1/2 etatu; 

 [należy] zatrudnić lekarza z prawdziwego zdarzenia, któremu będzie zależało na zdrowiu pacjentów, a 

nie na oszczędzaniu pieniędzy, obecnie leczy się ludzi bez podstawowych badań; 

 zatrudnienie lekarza pediatry na pełny etat; 

 stworzenie dla dzieci świetlic środowiskowych na spędzanie wolnego czasu; 

 spółdzielnia socjalna; 

 KIS; 

 centrum pomocy psychologicznej; 

 rozwój pomocy sąsiedzkiej; 

 dostosować obiekty użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych; 

 zwiększyć liczbę imprez rodzinnych; 

 utworzenie punktu wydawania posiłków dla potrzebujących; 

 Dzienna opieka dla seniorów; 

 pozyskanie środków unijnych na stworzenie miejsc pracy.  

 

Stworzenie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu, głównie dla dzieci i młodzieży (n=12) 

 stworzenie dla dzieci świetlic środowiskowych gdzie mogliby spędzać swój wolny czas (x3); 

 stworzenie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez 

zorganizowanie kółek tanecznych, muzycznych, sportów walki, wolontariatu itp. (x2); 

 organizowanie zajęć z języków obcych (x2); 

 inwestować w młode pokolenie; 

 stworzyć warunki do życia (praca, kultura) dla młodych ludzi, aby zapobiec migracjom, np. Szkolny 

Ośrodek Kariery; 

 organizowanie dla młodzieży i dzieci bezpłatnych rozrywek; 

 wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej adresowanej do różnych grup wiekowych (od dzieci do 

seniorów) 

 zwiększyć ilość imprez rodzinnych; 

 budowa basenu, hali sportowej, zwiększenie ilości imprez masowych; 

 wejść we współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i zadbać o promowanie oświaty i 

motywowanie młodzieży do pozostania w miejscu zamieszkania, w macierzystej szkole gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej; 

 

Zwiększenie partycypacji i aktywności mieszkańców w rozwój gminy (n=8) 

 większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy, motywowanie ich do działania (x3) 

 prowadzenie rozmów z różnymi grupami społecznymi i wypracowanie rozwiązań, częstsze konsultacje 

społeczne (x2); 

 rozwój wolontariatu – pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Wsparcie rodzin 

najuboższych 

 wspieranie aktywności wszystkich stowarzyszeń i organizacji społecznych; 

 tworzenie grup samopomocy; 
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 podejmowanie inicjatywy przez społeczeństwo lokalne; 

 stworzenie warunków – bazy lokalowej, która będzie integrować mieszkańców, aby kultywować 

tradycje i dbałość o miejsca pamięci i zwyczajów ludowych 

 

Utworzenie punktu wydawania posiłków (n=2) 

 utworzenie punktu wydawania posiłków dla potrzebujących (x2) 

 

Inne (x6) 

 promocja gminy (x2) 

 GOPS prawidłowo kontrolujący dysponowaniem pieniędzy w danym gospodarstwie domowym – stan 

faktyczny, nie fikcyjne dane z „papierów” (x2) 

 budowa basenu, hali sportowej (x2) 

 zwiększenie ilości imprez masowych (x2) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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Podsumowanie 

 

1. Zasadniczym celem podjętych badań była aktualizacja priorytetów i działań 

zaplanowanych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-

2013. Badanie miało charakter ilościowy. Wykorzystano metodę „lustracji społecznej”, czyli 

tzw. społeczną diagnozę środowiska. W metodzie tej zakłada się celowy dobór badanych, 

którzy dysponują jak największą ilością rzetelnych informacji na temat społeczności lokalnej. 

Kwestionariusz ankiety wypełniło n=75 liderów społeczności lokalnej (radnych, sołtysów, 

placówek oświatowych, liderów lokalnych organizacji społecznych, lokalnych 

przedsiębiorstw, pracowników socjalnych, parafii, placówek zdrowotnych). Najliczniejszą 

grupę stanowili respondenci reprezentujący lokalne placówki oświatowe (n=19), 

przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie (n=10), a także 

urzędnicy i radni UG Adamów oraz placówki zdrowotnej (po 7 badanych). 

2. Założenia poprzedniej Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w Adamowie na lata 2008-2013 r. znało tylko połowa badanych. Do jej znajomości przyznali 

się przede wszystkim przedstawiciele GOPS, urzędnicy UG Adamów, radni gminy, a także 

badany z organizacji społecznej. Pozostali zadeklarowali, że nie znają treści strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, która obowiązywała w latach 2007-2013. 

3. W ocenie ponad połowy ankietowanych (52%) aktualne warunki życia w gminie są 

przeciętne. Kolejne 39% badanych uważa, że są one dobre lub raczej dobre. Źle lub raczej źle 

oceniały je tylko 4 osoby, a 3 badanych nie miało zdania w tej kwestii. W ocenie większości 

respondentów w ostatnich 7 latach (2007-2013) warunki życia w gminie raczej się poprawiły 

(45%) lub poprawiły się (19%). Odmiennego zdania jest 9 osób (12%), które uznało, że te 

warunki nie zmieniły się, lecz pozostały na tym samym poziomie, natomiast kolejne 9 osób 

(12%) stwierdziło, że się pogorszyły. 

4. Zdecydowana większość badanych (65 na 75 osób, co stanowi 86% wszystkich badanych) 

uważa, że znalezienie pracy na terenie gminy jest trudne lub bardzo trudne. Uzyskane wyniki 

wskazują, że kwestia zatrudnienia, a raczej jego braku jest najczęstszą i najważniejszą 

przyczyną większości problemów społecznych występujących w Adamowie. Bezrobocie oraz 

brak pracy w gminie znajduje się na pierwszym miejscu listy problemów występujących na 

terenie Adamowa. W ocenie aż 60% badanych problem ten dotyka dużej grupy osób 

w gminie, natomiast 29% badanych uważa, że problem bezrobocia i braku nowych miejsc 

pracy występuje, ale dotyczy przeciętnej liczby mieszkańców. 

5. Drugim problemem o bardzo wysokim natężeniu i ściśle powiązanym z brakiem pracy na 

lokalnym rynku są migracje – wyjazdy mieszkańców poza obszar gminy i za granicę. 

Dotyczy to szczególnie młodych i utalentowanych ludzi. 

6. Kolejnym często wskazywanym przez badanych problemem społecznym występującym na 

terenie Adamowa jest alkoholizm i/lub narkomania (z naciskiem na alkoholizm).  

7. Kwestie, które dotykają przeważnie nieznacznej grupy osób to ubóstwo, niewydolność 

materialna rodziny; brak dostępu do pomocy specjalistycznej; problemy rodzin 

wielodzietnych i niepełnych; konflikty w rodzinach, rozpad rodzin; problemy wychowawcze 

dzieci i młodzieży (demoralizacja, agresja, wandalizm, zaniedbania wychowawcze). 

8. Respondentom, którzy wskazywali na brak lub niewystarczający dostęp do pomocy 

specjalistycznej, pozostawiono możliwość dookreślenia, o jakie wsparcie chodzi. Badani 

wskazywali najczęściej na ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, m.in. rehabilitantów, 

kardiologa, pediatry, okulisty, laryngologa, reumatologa, ortopedy, czy podstawowych 
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i specjalistycznych badań (lekarskich, laboratoryjnych). Niektórzy podkreślali również, że 

w gminie Adamów brakuje poradnictwa prawnego, psychologicznego, czy doradztwa 

zawodowego lub dostęp do tego rodzaju wsparcia jest ograniczony. 

9. Problemy o przeciętnym poziomie natężenia według badanych to bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka 

choroba, problemy wieku podeszłego, izolacja społeczna osób starszych, przemoc w rodzinie, 

czy niepełnosprawność. Z kolei do problemów, które dotykają niewielkiej grupy osób, można 

zaliczyć m.in. przestępczość, sieroctwo, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego, bezdomność oraz klęski żywiołowe lub ekologiczne. Większość tych 

problemów ma charakter tzw. potencjalny i mogą dotykać pojedynczych mieszkańców 

Adamowa. Władze gminy powinny być przygotowane na rozwiązywanie nawet tego typu 

kwestii społecznych. 

10. Niemal wszyscy respondenci (97%) wskazywali na potrzebę tworzenia warunków do 

powstawania nowych miejsc pracy. W ich ocenie najpilniejszym działaniem jest zwiększenie 

możliwości zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia. Kolejnym najpilniejszym działaniem, 

które należałoby podjąć jest prowadzenie polityki proinwestycyjnej na terenie gminy, mającej 

na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) oraz pomoc 

w procesie powstawania nowych firm. Na tę potrzebę wskazywało 64% badanych (48 na 

75 badanych). Należy jednak podkreślić, iż w pierwszej kolejności warto byłoby dążyć do 

pobudzenia procesów endogennych gminy (wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców), co 

uchroni miejscowość przed ewentualnymi wyciekami kapitału (głównie finansowego, ale też 

młodego i zdolnego pokolenia) na zewnątrz. 

11. Kolejną grupą działań wymagających pilnej realizacji są inicjatywy w zakresie 

ograniczenia emigracji zarobkowej i dokształcania absolwentów oraz osób poszukujących 

pracy pod kątem dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (kursy, szkolenia itp.). 

Ponadto należy zadbać o wsparcie pracodawców oraz rozwój przedsiębiorczości 

(np. utworzenie strefy ekonomicznej, doradztwo, szkolenia itp.), inwestować w infrastrukturę 

(drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną), a także dążyć do zmniejszania patologii 

społecznych (m.in. alkoholizm, narkomania). 

12. W grupie działań uznanych za ważne, ale nie najpilniejsze znalazły się m.in.: potrzeba 

utworzenia punktu informacyjnego w gminie, oferującego usługi doradztwa zawodowego 

i pośrednictwa pracy, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (świetlice wiejskie, 

wolontariat młodzieżowy), rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej, poprawa dostępności 

do opieki medycznej, wsparcie inicjatyw obywatelskich, zwiększenie liczby mieszkań 

socjalnych, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, rozbudowa bazy turystycznej 

i promocja gminy, rozwój kultury i rozrywki, czy utworzenie KIS, wreszcie zwiększenie 

pomocy bezpośredniej osobom najuboższym. 

13. Nieco mniej ważnymi przedsięwzięciami w opinii ankietowanych są działania nastawione 

na aktywizację seniorów i świadczenie usług opiekuńczych zarówno dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, jak i długotrwale chorujących. Działania te wydają się być niedocenione 

przez respondentów, tymczasem w kontekście obserwowanych zjawisk demograficznych są 

one kluczowe. W najbliższej przyszłości mogą stać się poważnym problemem tej 

społeczności. 

14. Blisko połowa badanych (47%) pozytywnie ocenia rolę władz samorządowych w rozwój 

społeczny gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Adamowa. Na ich 

przeciętny poziom zaangażowania wskazywało 36% ankietowanych. Należy jednak 

podkreślić, że o ile władze lokalne oceniają siebie pozytywnie (głównie radni, urzędnicy OPS 
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i sołtysi), to przedsiębiorcy, przedstawiciele banku, część organizacji społecznych oraz 

urzędników UG Adamów częściej wskazywali na przeciętne oceny. 

15. Większość respondentów jest zgodna co do tego, że poziom uczestnictwa 

i zaangażowania mieszkańców Adamowa w rozwój gminy oraz rozwiązywanie problemów 

społecznych jest przeciętny.  

16. Oceniając wpływ mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych 41% 

badanych uznało, że jest on przeciętny, co czwarty (25%) ocenia, że jest on znikomy, 

natomiast 8% respondentów uważa, że mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na decyzje 

podejmowane przez lokalne władze samorządowe. Na znaczący wpływ na sprawy lokalne 

wskazywało zaledwie 8 badanych (11%). 

17. W opinii ankietowanych jej mocnymi stronami są przede wszystkim sprawne władze 

lokalne, świadome problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Mocną stroną są ponadto 

dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna, dbałość o szkolnictwo na lokalnym 

terenie, obiekty o charakterze zabytkowym i dużej wartości historycznej, rozwijająca się baza 

turystyczna, jak również inwestowanie w lokalną infrastrukturę drogową, wodociągową 

i kanalizacyjną. Badani wysoko ocenili również poziom oświaty i aktywność obywatelską 

mieszkańców gminy. Kilka osób wskazało na sprawnie działający Ośrodek Pomocy 

Społecznej i skuteczność władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

(m.in. z UE). Silną stroną są także imprezy okolicznościowe i sportowe, szczególnie te, które 

promują gminę. 

18. Najsłabszą stroną gminy w ocenie respondentów jest brak miejsc pracy i wysoki poziom 

bezrobocia. Słabą stroną jest również niewystarczający dostęp do specjalistów (szczególnie 

w zakresie usług medycznych), a także niechęć mieszkańców do zmian, nieufność, niski 

poziom wykształcenia i brak współdziałania. Część ankietowanych wskazywała na problemy 

społeczne występujące w gminie (bezrobocie, alkoholizm, starzejące się społeczeństwo, czy 

ubóstwo) i niewystarczające zaangażowanie władz lokalnych w ich niwelowanie. Badani 

wymieniali również takie minusy, jak brak lub mała liczba miejsc dla młodych ludzi, gdzie 

mogliby się spotykać i spędzać wolny czas, migracje mieszkańców (szczególnie młodych 

ludzi) poza gminę oraz zły stan infrastruktury drogowej w niektórych miejscowościach 

Adamowa. 

19. Tworzenie nowych miejsc pracy, to – według respondentów – kluczowa szansa, która 

może przyczynić się do rozwoju społecznego i gospodarczego Adamowa oraz rozwiązania 

wielu problemów społecznych występujących na terenie gminy. Badani szanse upatrują 

również w pozyskaniu funduszy zewnętrznych (głównie unijnych), dzięki którym będzie 

można stworzyć te miejsca pracy i zmodernizować gminę. Poza tym szansą jest promocja 

i wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, a także inwestowanie w kapitał ludzki 

(szczególnie w młodych ludzi) i pobudzanie mieszkańców do większej aktywności społecznej 

(wzmacnianie kapitału społecznego). Zdaniem niektórych ankietowanych ważne są również 

takie przedsięwzięcia, jak poprawa i rozbudowa lokalnej infrastruktury (drogi, baza 

kulturalna, sportowa, turystyczna), współdziałanie oparte na partnerstwie lokalnym oraz 

wsparcie ze strony władz gminy i OPS. 

20. Największym zagrożeniem w opinii ankietowanych są migracje mieszkańców gminy 

(szczególnie uzdolnionej młodzieży) do większych ośrodków miejskich, co najczęściej jest 

konsekwencją braku (nowych) miejsc pracy i bezrobocia występującego na terenie gminy, 

kolejnego po migracjach, najbardziej akcentowanego zagrożenia. Zagrożeniami są również 

niechęć do współdziałania, różnego rodzaju antagonizmy, jak i niewiara mieszkańców 

w możliwość poprawy własnej sytuacji życiowej. Część osób wskazywała ponadto na wzrost 

ubóstwa oraz różne patologie i uzależnienia dotykające niektórych mieszkańców Adamowa. 
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Zagrożenie dostrzegane jest także w starzeniu się społeczeństwa, braku specjalistycznych 

instytucji (jak ŚDS, lokale socjalne) i ograniczonym dostępie do specjalistów (szczególnie 

lekarzy specjalistów). Kilku badanych zagrożenie widzi również w ograniczonych środkach 

finansowych i możliwości ich pozyskania, co może doprowadzić do odłożenia w czasie 

niektórych inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie gminy. 

21. W jednym z pytań otwartych badani mogli wymienić również inne rozwiązania w sferze 

społecznej, które można byłoby wdrożyć w gminie Adamów w kolejnej perspektywie 

programowej. Respondenci kolejny raz wskazywali na potrzebę tworzenia nowych miejsc 

pracy, zwiększania dostępu do specjalistycznych usług, stworzenia bogatej oferty spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz zwiększania aktywności społecznej mieszkańców. 
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Załączniki 

Z.1. List przewodni 

 

Adamów, dnia ………………….. 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 

przy aktualizacji Gminnej strategii integracji społecznej na lata 2014-2020 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie dokonuje ewaluacji oraz 

aktualizacji priorytetów i działań zaplanowanych w Gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktywny udział w tych procesach. Zamierzamy 

kontynuować dotychczasowe kierunki rozwoju polityki społecznej w Gminie Adamów, ale 

też wyznaczyć nowe priorytety. W tym celu została opracowana ankieta, za pomocą której 

chcielibyśmy zebrać Państwa opinie na temat kierunku rozwoju społecznego i sposobów 

rozwiązywania problemów istniejących w naszej Gminie. Zależy nam na tym, aby Państwo 

wypowiedzieli się w tych kwestiach. Uzyskane wyniki zostaną opracowane przez ekspertów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a następnie włączone do Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Adamowie na lata 2014-2020. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Wierzbicką-

Frydrych – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie pod adresem e-

mailowym: gops.adamow@adamow.eu lub telefonicznym: (25) 755-31-92. 

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc. 

 

Z nadzieją na dalszą współpracę 

 

Sławomir Skwarek Katarzyna Wierzbicka-Frydrych 

  

 

 

Wójt Gminy Adamów kierownik GOPS w Adamowie 
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Z.2. Narzędzie badawcze 

 

ANKIETA 

 

W związku z aktualizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

(Gminnego Programu Integracji Społecznej) zwracamy się do Pani(a) z uprzejmą z prośbą 

o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. 

Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. 

 
1.Rodzaj/Typ reprezentowanej instytucji/funkcji w społeczeństwie:  

Proszę zaznaczyć odpowiedź, która najbardziej pasuje do funkcji, którą Pani/Pan pełni 

o Urząd Gminy, 

o Ośrodek Pomocy Społecznej,  

o Dom Kultury lub inna instytucja promująca kulturę 

o Biblioteka 

o Placówka oświatowa 

o Placówka zdrowotna/służba zdrowia 

o Radny 

o Sołtys, Rada Sołecka 

o Organizacja pozarządowa 

o Jednostka wyznaniowa, jaka? ........................................................................................ 

o Przedsiębiorstwo 

o Inny. Jaki?......................................................................................................................... 

 
2. Jak ocenia Pani/Pan ogólne warunki życia w Gminie? 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Dobrze 

  Raczej dobrze 

  Przeciętnie 

  Raczej źle 

  Źle 

  Trudno powiedzieć 

 
3. Jak ocenia Pani/Pan zmiany warunków życia w Gminie w ostatnich 7 latach (2007-2013)  

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Poprawiły się  

  Raczej się poprawiły 

  Nie zmieniły się, pozostają takie same 

  Raczej się pogorszyły 

  Pogorszyły się 

  Trudno powiedzieć 

 
4. Według Pani/Pana znalezienie pracy na terenie Gminy jest: 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Bardzo trudne 

  Trudne 

  Ani trudne – ani łatwe 

  Łatwe 

  Bardzo łatwe 

  Nie mam zdania 
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5. Proszę ocenić w jakim stopniu zna Pani/Pan założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Adamowie na lata 2008-2013 r. (GSRPS) 

Proszę posłużyć się poniższą skalą, gdzie 1 oznacza niewielką znajomość Strategii, a 5 – bardzo dobrą, np.: 

1 – znam cele strategii 

3 – znam wizję, cele strategii i działania zaplanowane do realizacji 

5 – znam wizję, cele strategii, zaplanowane działania i diagnozę problemów społecznych naszej Gminy 

 

W niewielkim stopniu 

znam GSRPS 
1 2 3 4 5 

Bardzo dobrze 

znam GSRPS  
 

Nie znam  

Strategii 

 

 
6. Jakie problemy społeczne występują na terenie Gminy Adamów i w jakim stopniu/natężeniu? 

Proszę ocenić każdy problem posługując się skalą, gdzie  

0 oznacza, że dany problem nie występuje,  
 

1 – problem dotyczy niewielkiej grupy osób,  

5 – problem dotyczy znacznej grupy osób 

 

Stopień występowania 

Problemy społeczne 
1 2 3 4 5 

 Problem nie 

występuje 

Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny  1 2 3 4 5  0 

Sieroctwo  1 2 3 4 5  0 

Bezdomność  1 2 3 4 5  0 

Bezrobocie, brak pracy 1 2 3 4 5  0 

Niepełnosprawność 1 2 3 4 5  0 

Długotrwała lub ciężka choroba 1 2 3 4 5  0 

Alkoholizm i/lub narkomania 1 2 3 4 5  0 

Konflikty w rodzinach/rozpad rodzin 1 2 3 4 5  0 

Przemoc w rodzinie 1 2 3 4 5  0 

Problemy rodzin wielodzietnych i niepełnych 1 2 3 4 5  0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
1 2 3 4 5 

 
0 

Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży (demoralizacja, 

agresja, wandalizm, zaniedbania wychowawcze) 
1 2 3 4 5 

 
0 

Problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych 1 2 3 4 5  0 

Brak poczucia bezpieczeństwa (przestępczość) 1 2 3 4 5  0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
1 2 3 4 5 

 
0 

Klęski żywiołowe lub ekologiczne 1 2 3 4 5  0 

Brak dostępu do pomocy specjalistycznej, jakiej? 

 

……………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

 

0 

Migracje – wyjazdy poza obszar gminy i za granicę 1 2 3 4 5  0 

 

Inne. Jakie? ………………………………………… 
1 2 3 4 5 

 
0 
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7. Na co, w Pani/Pana opinii, powinien być położony największy nacisk w rozwiązywaniu 

podstawowych kwestii społecznych, istotnych dla mieszkańców Gminy? 

Proszę ocenić ważność każdego działania posługując się skalą, gdzie  

0 oznacza „Nie mam zdania”, „trudno powiedzieć” 
 

1 – działanie jest realizowane w wystarczającym stopniu, 

5 – działanie wymaga pilnej realizacji 

Ważność 

Działania 
1 2 3 4 5 

 
0 

poprawa dostępności do opieki medycznej, m.in. przez wprowadzenie 

profilaktycznych programów zdrowotnych 
1 2 3 4 5 

 
0 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (świetlice wiejskie, 

wolontariat młodzieżowy) 
1 2 3 4 5 

 
0 

rozwój kultury i rozrywki 1 2 3 4 5  0 

rozwój sportu i rekreacji 1 2 3 4 5  0 

zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej lub 

rzeczowej) 
1 2 3 4 5 

 
0 

poprawa bezpieczeństwa 1 2 3 4 5  0 

zwiększenie możliwości zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia 1 2 3 4 5  0 

wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (np. utworzenie strefy 

ekonomicznej, doradztwo, szkolenia itp.) 
1 2 3 4 5 

 
0 

poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (zniesienie barier 

architektonicznych, działania aktywizujące niepełnosprawnych) 
1 2 3 4 5 

 
0 

zwiększenie liczby mieszkań socjalnych / komunalnych 1 2 3 4 5  0 

utworzenie Klubu Integracji Społecznej, jako miejsca aktywności i 

aktywizacji lokalnej 
1 2 3 4 5 

 
0 

zmniejszanie patologii społecznych (m.in. alkoholizm, narkomania) 1 2 3 4 5  0 

inwestowanie w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, 

inną) 
1 2 3 4 5 

 
0 

zwiększenie aktywności ludzi starszych – organizacja klubów seniora, 

organizacja spotkań międzypokoleniowych itp. 
1 2 3 4 5 

 
0 

świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i/lub 

niepełnosprawnych, długotrwale chorujących 
1 2 3 4 5 

 
0 

utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy 
1 2 3 4 5 

 
0 

dokształcanie absolwentów oraz osób poszukujących pracy pod kątem 

dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (kursy, szkolenia itp.) 
1 2 3 4 5 

 
0 

ograniczenie emigracji zarobkowej 1 2 3 4 5  0 

rozbudowa bazy turystycznej i promocja Gminy 1 2 3 4 5  0 

prowadzenie polityki proinwestycyjnej, mającej na celu przyciągnięcie 

inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) oraz pomoc w 

procesie rejestracji firmy przez mieszkańców gminy 

1 2 3 4 5 

 

0 

wsparcie inicjatyw obywatelskich – m.in. przez utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej, rozwój wolontariatu 
1 2 3 4 5 

 
0 

wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, kół 

i grup nieformalnych 
1 2 3 4 5 

 
0 

rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (tworzenie spółdzielni 

socjalnych, przedsiębiorstw niedziałających dla zysku itp.) 
1 2 3 4 5 

 
0 

 

Inne. Jakie? …………………………………………………….. 
1 2 3 4 5 

 
0 
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8. Jak Pani/Pan ocenia stopień wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz 

samorządowych Gminy: 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Znaczący 

  Przeciętny 

  Znikomy 

  Mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne 

  Trudno powiedzieć 



9. Jak Pani/Pan ocenia działania WŁADZ LOKALNYCH, związane z rozwojem społecznym 

i rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców Adamowa: 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Bardzo dobrze 

  Dobrze 

  Przeciętne 

  Źle 

  Bardzo źle 

  Trudno powiedzieć 



10. Jak Pani/Pan ocenia uczestnictwo i zaangażowanie MIESZKAŃCÓW w rozwój Gminy oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych: 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

  Bardzo dobrze 

  Dobrze 

  Przeciętne 

  Źle 

  Bardzo źle 

  Trudno powiedzieć 



11. Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć możliwości rozwojowe i ograniczyć obszary 

problemów społecznych w Adamowie? 

Proszę zaznaczyć X maksymalnie 5 głównych działań 

  Poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

  Zapewnić pomoc specjalistyczną osobom starszym i schorowanym 

  Wspierać lokalne inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe  

  Sprawniej koordynować działania lokalnych instytucji działających w sferze społecznej 

  Skuteczniej pozyskiwać dodatkowe środki finansowe pozabudżetowe (np. środki unijne, z budżetu 

państwa) 

  Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy 

  Zwiększyć dostępność do specjalistycznej pomocy (poradnictwo prawne, socjalne, terapeutyczne) dla 

ofiar przemocy domowej 

  Wspierać tworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia (np. dla osób uzależnionych, doświadczających 

przemocy, niepełnosprawnych) 

  Zwiększyć liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych) 

  Zlikwidować bariery architektoniczne i zapewnić pomoc specjalistyczną osobom niepełnosprawnym  

  Zwiększyć działania w zakresie profilaktyki uzależnień 

  Poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego dla rodzin 

   

Inne, jakie?....................................................................................................................... ...................... 
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12. Inne rozwiązania w sferze społecznej proponowane przez Panią/Pana: 

 

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

 

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

 

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

 

 

13. Jakie są, w Pani(a) opinii, MOCNE STRONY Gminy, które pozwolą na szybki i skuteczny 

rozwój społeczny i rozwiązanie podstawowych problemów społecznych mieszkańców: 

 

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

 

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

 

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

 

 

14. Jakie są, w Pani(a) opinii, SŁABE STRONY Gminy, które mogą spowolnić proces rozwoju 

społecznego i rozwiązania problemów społecznych mieszkańców: 

 

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

 

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

 

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

 

 

15. Jakie są, w Pani(a) opinii, największe SZANSE, których wykorzystanie może przyczynić się 

do rozwoju społecznego i rozwiązania problemów społecznych mieszkańców: 

 

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

 

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

 

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

 

 

16. Jakie w Pani/Pana opinii są największe ZAGROŻENIA, które mogłyby uniemożliwić lub 

w znaczący sposób utrudnić rozwoju społecznego i rozwiązywanie problemów społecznych 

mieszkańców : 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

Jednocześnie bardzo prosimy o sprawdzenie, czy odpowiedzieli Państwo na wszystkie pytania



 

 

 

 


