Ankieta na potrzeby opracowania projektu w ramach programu
„Rozwój Lokalny”
Szanowni Państwo,
w związku z planowanym przystąpieniem Miasta Bełchatów do PROGRAMU „ROZWÓJ LOKALNY”
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego nadrzędnym
celem jest zebranie informacji o problemach i potencjałach rozwojowych naszego Miasta. Wyniki
realizowanego badania będą stanowiły podstawę do opracowania formularza projektu. Poprzez
wypełnienie kwestionariusza, które zajmuje tylko kilka minut, zyskujecie więc Państwo realną
możliwość wpłynięcia na poprawę warunków życia mieszkańców Bełchatowa.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i poświęcony czas.

Kwestionariusz ankiety
1.

Proszę wskazać główne problemy i wyzwania w kontekście rozwoju Bełchatowa

pogarszająca się jakość powietrza
wyludnienie, migracja z miast średnich i małych do większych miast i obszarów metropolitalnych
starzenie się społeczeństwa
brak lub niski poziom standardów dostępności*
słabszy wzrost gospodarczy/ niski poziom przedsiębiorczości lokalnej
postępująca suburbanizacja**
marginalizacja dzielnic miejskich, w których kumulują się problemy społeczno-gospodarcze
niski stopień bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

2.

Proszę wybrać i zaznaczyć znakiem X 3 obszary, które powinny stanowić priorytet dla władz
Miasta w perspektywie najbliższych lat

rozwój oświaty i nauki – działania ukierunkowane na zapewnienie odpowiedniego poziomu
oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego, itp.
rozwój kultury – działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców itp.
rozwój infrastruktury technicznej i transportu – działania ukierunkowane na utrzymanie lub
poprawę stanu dróg, wodociągów, kanalizacji, ciepłownictwa, odbioru śmieci, zwiększenie
dostępności internetu, itp.
rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – działania ukierunkowane np. na aktywizację
bezrobotnych, tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, rozwój
budownictwa mieszkaniowego, itp.
poprawa jakości środowiska naturalnego – działania mające na celu ochronę środowiska
naturalnego w mieście
poprawa jakości systemu ochrony zdrowia – działania mające na celu zapewnienie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii
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poprawa bezpieczeństwa – działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na
terenie miasta np. utrzymanie straży pożarnej, policji, straży miejskiej, itp.
poprawa funkcjonowania administracji publicznej w mieście – działania zmierzające do
zapewnienia sprawniejszej obsługi, większego zaangażowania mieszkańców w procesach
decyzyjnych – partycypacja społeczna, itp.
rozwój usług na rzecz osób niesamodzielnych – asystenci osób niepełnosprawnych, opiekun osób
starszych, usługi opiekuńcze, itp.
inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Jakie kierunki w zakresie polityki społecznej powinny być rozwijane przez Miasto:

polityka senioralna
polityka prorodzinna
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
działania na rzecz aktywizacji zawodowej/przeciwdziałanie bezrobociu

4.

Proszę wskazać i zakreślić znakiem X Państwa zdaniem 3 najistotniejsze problemy społeczne
występujące w Bełchatowie:

bezrobocie
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
ubóstwo
samotność
niepełnosprawność
bezdomność
przemoc
brak opieki nad osobami starszymi ze strony rodziny
5.

Proszę wskazać 3 najistotniejsze problemy społeczne w sferze ochrony zdrowia występujące
w Bełchatowie:

dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej
dostępność do świadczeń specjalistycznych
dostępność do rehabilitacji
dostępność do stomatologii
dostępność do nieodpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych
dostępność do bezpłatnej diagnostyki i profilaktyki
dostępność do opieki długoterminowej nad chorym w domu
dostępność do opieki długoterminowej nad chorym w placówkach np. hospicjum,
oddział szpitalny
inne (jakie?)
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6.

W jakich obszarach inwestycyjnych/infrastrukturalnych Miasto powinno więcej inwestować:

drogi
parkingi
ścieżki rowerowe
chodniki
parki/zieleńce/place zabaw
tereny inwestycyjne
budownictwo mieszkaniowe/poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych
dostęp do internetu
monitoring miejski
projekty termomodernizacyjne (ograniczenie zużycia energii)
odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej
inteligentne systemy zarządzania miastem
modernizację oświetlenia ulicznego
7.

Czy prowadzi Pan/i własną działalność gospodarczą?

Tak
nie – proszę przejść do pytania nr 9
8.

Czy w najbliższych kilku latach Pana(i) firma zamierza podjąć realizację nowych inwestycji
zmierzających do dalszego rozwoju firmy?

Nie
tak – proszę zaznaczyć w jakim zakresie:








9.

zwiększenie dotychczasowych rozmiarów produkcji, działalności
handlowej oraz świadczonych usług
rozszerzenie zakresu produkcji, działalności handlowej
oraświadczonych
usług technologii
wprowadzenie
nowych
ochrona środowiska naturalnego
wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami
zwiększenie zatrudnienia
inne (jakie) …................................

Jakie walory wg Pana/i stanowić mogą o postrzeganiu Bełchatowa jako miejsca lokalizacji
działalności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. Czy działania służb dbających o bezpieczeństwo publiczne sprawiają, że czuje się Pan/i
w Bełchatowie bezpiecznie?

Tak
nie
trudno powiedzieć

11. Proszę wymienić trzy kluczowe mocne strony Miasta (atuty)
1)

………………………………………………………

2)

………………………………………………………

3)

………………………………………………………

12. Proszę wymienić trzy kluczowe słabe strony Miasta (braki, wyzwania)
1)

………………………………………………………

2)

………………………………………………………

3)

………………………………………………………

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIENIE AKIETY

* dostępność rozumiana jako likwidacja wszelkiego rodzaju barier w przestrzeni miejskiej,
które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie m.in. niepełnosprawnym, osobom starszym,
kobietom w ciąży, rodzicom z dziećmi itp.
** suburbanizacja - proces rozwoju miasta poprzez wyludnianie się centrum i rozwijanie strefy

podmiejskiej

