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Szanowni Państwo, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, realizując zadania  Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 

zaprasza do włączenia się w działania na rzecz rodziny i udziału w konkursie „Samorząd Przyjazny 

Rodzinie, 2016”. Poniższa ankieta pozwoli wyłonić samorządy najbardziej aktywne w działaniach na 

rzecz Rodziny oraz umożliwi coroczny monitoring działań w tym obszarze, podejmowanych w naszym 

województwie. Tylko kompleksowa analiza wszystkich inicjatyw podejmowanych na terenie każdej 

gminy i powiatu – pozwoli na identyfikację aktualnych potrzeb, jak i na upowszechnienie 

sprawdzonych praktyk w działaniach na rzecz Rodziny. 

Wypełnienie poniższej ankiety jest równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w konkursie „Samorząd 

Przyjazny Rodzinie, 2016” oraz akceptacją jego regulaminu. 

ANKIETA DLA GMIN 

1. Czy w Państwa Gminie został uchwalony Program Wspierania Rodziny? (proszę wstawić „X” we 
właściwą kratkę) 

TAK     NIE     jeżeli NIE, proszę przejść do pytania  4 

2. Jakie działania zawarte w Programie Wspierania Rodziny Gmina realizowała w latach 2013-2015? 

a) wsparcie finansowe   (ulgi, dopłaty, itp.)                

b) poradnictwo  dla rodzin  (psychologiczne, prawne, itp.)             

c) działania edukacyjne   (kursy, szkolenia, treningi, itp.)             

d) kampanie informacyjne  (ulotka, informator, strona www, konferencje, itp.)        

e) budownictwo komunalne dla rodzin                                

f) budownictwo socjalne dla rodzin                                     
g) inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Z jakimi podmiotami Gmina współpracowała w latach 2013-2015 realizując działania zawarte  
w Programie Wspierania Rodziny?  
(Proszę otoczyć obwódką odpowiednią cyfrę:  1 – gmina realizuje działania samodzielnie, 2 - we 
współpracy z innymi instytucjami publicznymi, 3 - we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i/lub kościołami, 4 - we współpracy z podmiotami prywatnymi) [Można wskazać kilka cyfr] 
 

a) wsparcie finansowe                       1       2       3        4 
b) poradnictwo  dla rodzin                     1       2       3        4 
c) działania edukacyjne                        1       2       3        4 
d) kampanie informacyjne                     1       2       3        4 
e) budownictwo komunalne dla rodzin                  1       2       3        4 
f) budownictwo socjalne dla rodzin                       1       2       3        4 
g) inne, (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Czy w Gminie realizowane są inne programy kierowane do rodzin? 
 

TAK     NIE    jeżeli NIE, proszę przejść do pytania  6 
 

5. Jak nazywa/ją się te program/y i  jakie działania na rzecz rodziny wcielane są w życie?  

 

Nazwa programu Rodzaje działań na rzecz rodziny 

  

  

  

  

6. Czy Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych (GSRPS) zawiera działania 
kierowane bezpośrednio do rodzin?  

 

TAK       NIE     jeżeli NIE proszę przejść do pytania 8 
 

7. Jakie działania zawarte w gminnej strategii realizowane były w latach 2013-2015? 

a) wsparcie finansowe   (ulgi, dopłaty, itp.)                   

b) poradnictwo  dla rodzin  (psychologiczne, prawne, itp.)             

c) działania edukacyjne   (kursy, szkolenia, treningi, itp.)             

d) kampanie informacyjne (ulotka, informator, strona www, itp.)            

e) budownictwo komunalne dla rodzin                                

f) budownictwo socjalne dla rodzin                                     
g) inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………….………………. 

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

 
8. Czy Gmina posiada gminny program/system przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

 

TAK       NIE    
 

9. Czy Gmina diagnozuje systematycznie sytuację rodzin? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

a) poprzez ośrodek pomocy społecznej             

b) poprzez firmę zewnętrzną               

c) poprzez  instytucje lub organizacje               
d) w inny sposób (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

e) gmina nie prowadzi takiej diagnozy              
 

10.  Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Gmina ogłaszała konkursy dla organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego na realizację działań skierowanych do rodzin, prosimy podać 
rok ogłoszenia, nazwę konkursu i wysokość przyznanych środków. 

Rok ogłoszenia Nazwa konkursu 
Wysokość 

przyznanych 
środków 
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11. Czy Gmina posiada mechanizmy konsultacyjne umożliwiające mieszkańcom wyrażanie opinii  
o działaniach gminy na rzecz rodzin? Jeżeli TAK, proszę podać w jakich formach prowadzone są 
konsultacje. Jeżeli NIE, prosimy przejść do kolejnego pytania. 
 

a) spotkania w ramach lokalnych ciał konsultacyjnych         

b) doraźne spotkania ze społecznością           

c) prowadzenie badań społecznych w celu poznania opinii mieszkańców       

d) konsultacje drogą elektroniczną (e-maile, komunikatory, forum dyskusyjne, itp.)     

e) „wkładki” do prasy lokalnej, odsyłane przez mieszkańców pocztą tradycyjną      
f) Inne formy (jakie?) …………………………………………………………………………..………………………………….. 

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

12. Czy Gmina angażuje rodziców do podejmowania wspólnych działań na rzecz rodziny? (np. 
budowa piaskownicy, organizowanie zawodów, zabaw, itp.) Jeżeli TAK, to proszę napisać 
czego te działania dotyczą? Jeżeli NIE, prosimy przejść do kolejnego pytania. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

13. Czy w Państwa Gminie wdrożono Gminną Kartę Rodziny lub Kartę Dużych Rodzin? 
 

NIE   

TAK, realizowana jest Karta Rodziny          TAK, realizowana jest Karta Dużych Rodzin         

Trwają prace nad Kartą Rodzin                 Trwają prace nad Kartą Dużych Rodzin             

       
[UWAGA! Jeżeli w Gminie wdrożona została Karta Rodzin lub Karta Dużych Rodzin, prosimy o załączenie do 
ankiety stosownej uchwały rady gminy wraz z listą partnerów zaangażowanych w realizację Karty oraz 
pełną ofertę Karty.]  

 
14. Czy Gmina organizuje opiekę nad dziećmi do lat 3? Jeśli TAK, proszę zaznaczyć w jakiej formie? 

(Jeżeli NIE, prosimy przejść do kolejnego pytania)  

a) żłobek     

b) Klub Dziecięcy   

c) dzienny opiekun     

d) inna forma (jaka?)    

 

15. Czy Gmina prowadzi asystenturę rodzinną? Jeśli tak, prosimy podać ile rodzin przypada  

na jednego asystenta rodziny? 

a) na jednego asystenta przypada ………….. rodzin.  

b) gmina nie prowadzi asystentury       

 

16. Czy w ciągu ostatnich trzech lat Gmina pozyskała środki zewnętrze na realizację działań na 

rzecz Rodziny? (np. ministerialny program Maluch, POKL, etc.)  

 

TAK    (Proszę wpisać wysokość przyznanej kwoty: ………………… zł)        NIE    
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17. Jakie inne działania (usługi, inicjatywy) Gmina świadczyła na rzecz Rodzin w latach 2013 - 

2015? 

a) bezpłatny dowóz  dzieci do przedszkoli        

b) udostępnianie świetlic szkolnych po lekcjach       

c) placówki wsparcia dziennego         

d) edukacja ekonomiczna rodzin         

e) bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej      

f) bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ośrodku kultury      

g) mediacje            

h) terapie            
i) inne  (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
18. Jakie działania w zakresie polityki rodzinnej planuje się podjąć w Gminie w najbliższych latach? 

(Prosimy o krótkie opisanie maksimum 3, najważniejszych Państwa zdaniem, planowanych 

działań czy inicjatyw) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

      …………………………………………………………… 
       Podpis osoby wypełniającej ankietę 

 

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego:……………………………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe: ……………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………….. 

 

 

       ……………………………………………………………………. 

       Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania JST 


