GMINA SŁAWNO
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ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SŁAWNO
- wieś Warszkówko
Szanowni Państwo!
Gmina Sławno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno. Celem
badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji Waszej
wsi oraz oczekiwanych działań mających na celu jej ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony poprzez kompleksowe
działania na rzecz lokalnej społeczności, odnowy przestrzeni publicznej i gospodarki. Działania te winny być
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone wspólnie przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe i władze gminy na podstawie opracowanego wspólnie i zatwierdzonego przez Radę Gminy
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przyjęty program umożliwi o ubieganie się o znaczące środki finansowe z Unii
Europejskiej na inwestycje i odnowę Waszej wsi. Po raz pierwszy w historii przeznaczono duże środki finansowe
na rewitalizacje naszych zaniedbanych wsi. Będziemy się o nie ubiegać.
Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, a także słabego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym wsi i gminy.
Dodatkowo obszary cechują problemy gospodarcze, zły stan infrastruktury społecznej /drogi, chodniki,
oświetlenie, świetlice, tereny sportowe, place zabaw, zieleńce, itp. Dotyczy również stanu budynków
mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych bloków, całych osiedli. W przypadku naszej gminy są to najczęściej
sołectwa, w których w historii funkcjonowały państwowe gospodarstw rolne /PGR-y/ lub rolnicze spółdzielnie
produkcyjne /RSP/. Wypełnienie ankiet znacznie ułatwi nam opracowanie programu rewitalizacji.
Bardzo proszę o możliwie szybkie wypełnienie ankiety i oddanie jej do urny. Dziękuję bardzo.
Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
Ankieta jest anonimowa, wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

1. Proszę wskazać najważniejsze problemy społeczne wsi Warszkówko /max. 5 odpowiedzi/:
Lp.

Problem

1)

emigracja, odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych poza wieś i gminę

2)

bezrobocie i brak miejsc pracy

3)

ubóstwo, bieda

4)

niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji zawodowych, brak inicjatywy zmiany własnego życia przez
mieszkańców, brak chęci podjęcia pracy

5)

zwiększająca się ilość osób starszych wymagających opieki i pomocy

6)

starzejące się społeczeństwo

7)

przestępczość, chuligaństwo – niskie poczucie bezpieczeństwa publicznego

8)

pijaństwo i alkoholizm

9)

narkomania wśród młodzieży

10)

nadmierne korzystanie przez mieszkańców z pomocy GOPS-u

11)

niska aktywność społeczna mieszkańców, w tym osób starszych

12)

słaba integracja lokalnej społeczności, brak współpracy dla dobra wspólnego

13)

złe stosunki międzyludzkie /nieżyczliwość, egoizm, nietolerancja, obojętność na los drugiego człowieka/

14)

niewydolne wychowawczo rodziny - brak właściwej opieki nad dziećmi

15)

zbyt mała lub brak oferty spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży

16)

niska świadomość ekologiczna mieszkańców /zaśmiecanie wsi, opalanie złym opałem, w tym śmieciami; brak
segregacji odpadów, mycie samochodów poza myjnią sam. itp.

17)

inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………

2.

Proszę wskazać najpoważniejsze problemy związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz stanem
infrastruktury technicznej wsi Warszkówko /max 3 odpowiedzi/:
Problem

Lp.
1)

zły stan techniczny i estetyczny budynków mieszkalnych i całych zagród

2)

zły stan techniczny drogi dojazdowej do Warszkówka z drogi wojewódzkiej

3)

zły stan techniczny drogi gminnej w centrum wsi, brak parkingu i chodników

4)

brak komunikacji publicznej z centrum Warszkówka do Sławna

5)

brak czynnej świetlicy wiejskiej

6)

słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjna i sportowa – np. boisko wielofunkcyjne

7)

niezadawalający dostęp do sieci Internetu szerokopasmowego

8)

inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

3. Jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności w celu odnowy społecznej mieszkańców wsi
Warszkówko /max 4 odpowiedzi/:
Lp

Działania

1)

stworzenie oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież zajęcia świetlicowe, wycieczki, rajdy/

2)

stworzenie na miejscu oferty szkoleń, kursów aktywizujących osoby bezrobotne

3)

stworzenie oferty wspólnego spędzania czasu przez seniorów, osoby samotne – stworzenie klubu seniora

4)

zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym samotnym

5)

działania integrujące mieszkańców wsi /wspólne akcje społeczne, festyny, zabawy, ogniska, itp./

6)

szkolenia z zakresu drobnej przedsiębiorczości – prowadzenia własnej działalności gospodarczej

7)

stworzenie na miejscu zajęć terapeutycznych związanych z alkoholizmem, narkomanią, uzależnieniem od
internetu

8)

stworzenie w świetlicy poradnictwa rodzinnego /psycholog rodzinny, radca prawny, terapeuta/

9)

stworzenie pomocy w aktywizacji zawodowej i społecznej dla niepracujących zawodowo kobiet /doradztwo

zawodowe, szkolenia zawodowe, psycholog, możliwość darmowego uzyskania prawa jazdy, itp./
10)

inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej)

4. Jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności w celu odnowy infrastruktury technicznej, przestrzeni
społecznej i estetyki wsi Warszkówko /max. 3 odpowiedzi/:
Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

1)

kompleksowe zagospodarowanie przestrzenie w centrum wsi /zieleńce, ławki, oświetlenie/

2)

budowa drogi głównej w centrum wsi z parkingami i chodnikiem

3)

kompleksowy remont nieczynnej świetlicy wiejskiej w Warszkówku

4)

budowa boiska wielofunkcyjnego

5)

budowa monitoringu wizyjnego na terenie wsi

6)

inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Określ kilkoma słowami wieś i społeczność wsi Warszkówko /dokończ zdanie/.

Warszkówko to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Metryczka osoby wypełniającej ankietę
wiek /około/ ....... lat

wykształcenie ……………………………..….

płeć K/M ……………….

osoba pracująca……………….……… (tak / nie)

- Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety -

Ankietę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl lub złożyć do zamkniętej
urny u Pani Sołtys do dnia 14.01.2017.
Informacji w sprawie ankiety udziela pracownik Urzędu Gminy Sławno - pani Anna Czyż, pokój nr 22 lub
telefonicznie pod numerem 59 810 67 17.

