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KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – przeprowadzamy wśród mieszkańców Żagania ankietę, która ma 
na celu zebranie opinii na temat możliwych kierunków rozwoju miasta oraz jego aktualnych problemów, nad którymi będziemy 
mogli pracować w celu ich zniwelowania. Informacje te posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 
oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021- 2026.  
Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na odpowiedź na pytania zawarte w tej ankiecie.  
 
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl  wersji on-line oraz jako formularz 
do wydruku (wersja pdf)  oraz aplikacji „konsultacje”. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 01.03.2021r. 
Wydrukowane Formularze ankiety, można składać bezpośrednio w holu siedziby Urzędu Miasta Żagań lub Żagańskiego Pałacu 
Kultury lub przesłać skan na adres: ankieta@um.zagan.pl. 
Wszelkie pytania prosimy kierować do pracownika Urzędu Miasta Żagań nr tel. 68 477 10 06, 68 477 10 07 lub pracownika firmy 
Contract Consulting sp. z o.o. tel. 664 932 979. 
 
Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym.  
Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie! 

 
Proszę o zaznaczenie, stosownie do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „x”. 

 
 1.Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z faktu bycia mieszkańcem Żagania? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi  

symbolem „x”. 

Bardzo zadowolony  

Raczej zadowolony  

Raczej niezadowolony  

Bardzo niezadowolony  

 

1A. Proszę uzasadnić powyższy wybór. 

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

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

2. Czy Pana/Pani zdaniem warto zamieszkać w Żaganiu? 

Tak  

Nie  

 

2A. Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź. 

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

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

mailto:ankieta@um.zagan.pl
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3. Proszę odnieść się do poniższych kwestii: 

Pytanie Tak Nie 
Trudno 

powiedzieć/  
Nie dotyczy 

Czy czuje się Pan/Pani szczęśliwy/wą? 
 

  

Czy lubi Pan/Pani swoją lokalną społeczność?    

Czy Pan/Pani czuje się doceniany przez społeczność,  
w której żyje? 

   

Czy Pan/Pani zna sąsiada/sąsiadów w swojej najbliższej 
okolicy? 

 
  

Czy lubi Pan/Pani swojego sąsiada/sąsiadów?    

Czy miał/a Pan/Pani możliwość zrealizować jakieś wspólne 
działania sąsiedzkie?  

   

Czy brał Pan/Pani udział w imprezach społecznych/ 
kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta?  
(przed pandemią COVID 19) 

   

Czy jest Pan/Pani członkiem stowarzyszenia/organizacji 
pozarządowej? 

   

Czy był Pan/Pani członkiem trójki klasowej, angażował/a  
się w organizację działań szkoły (organizacji imprez, świąt, 
wydarzeń) 

   

Czy gdyby Pan/Pani potrzebował/a pomocy uzyska  
ją Pan/Pani od przyjaciół, rodziny? 

   

Czy gdyby Pan/Pani potrzebował/a pomocy uzyska  
ją Pan/Pani od sąsiadów? 

   

Czy brał Pan/Pani udział w ostatnich wyborach 
organizowanych w mieście (samorządowych, 
prezydenckich)? 

 
  

Czy rozlicza Pan/Pani swoją deklarację podatkową wpisując 
nazwę Miasta Żagań? 

   

 
4. Czy w Pana/Pani zdaniem poziom życia w Żaganiu poprawił się w ciągu ostatnich 5 - 7 lat? Proszę o zaznaczenie właściwej 

odpowiedzi symbolem „x”. 

Zdecydowanie tak  

Raczej tak  

Raczej nie  

Zdecydowanie nie  
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5. Jak Pan/Pani ocenia poniższe aspekty funkcjonowania miasta. Proszę o wstawienie „x” dla skali od 1 do 5,  
gdzie 1 to ocena najniższa a 5 najwyższa. 

Aspekt funkcjonowania miasta 1 2 3 4 5 

Dostępność infrastruktury 
technicznej - sieć kanalizacyjna, 
wodociągowa 

     

Dostępność infrastruktury 
technicznej - sieć dróg 

     

Jakość chodników      

Dostępność ścieżek rowerowych      

Dostępność infrastruktury i usług 
sportowo - rekreacyjnych (boisk, 
siłowni zewnętrznych, placów 
zabaw, krytych pływalni, kortów 
tenisowych, squash) 

     

Dostępność infrastruktury i usług 
kulturalnych (centra kultury, muzea, 
biblioteki) 

     

Dostępność infrastruktury i usług 
edukacyjno - wychowawczych 
(szkoły, przedszkola, żłobki) 

     

Dostępność usług społecznych - 
pomoc społeczna, wsparcie 
mieszkańców 

     

Dostępność infrastruktury i usług 
społecznych - ochrona zdrowia 

     

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej i poprawa estetyki (rynku, 
placów, skwerów, miejsc spotkań) 

     

Dostępność infrastruktury w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa - 
oświetlenie uliczne 

     

Dostępność transportu publicznego - 
komunikacja autobusowa, kolejowa 

     

Dostępność obiektów handlowych  
oraz usług lokalnych lokalnej 
przedsiębiorczości 

     

Dostępność miejsc spotkań na 
potrzeby lokalnej społeczności 

     

Jakość powietrza - wymiana źródeł 
ciepła 

     

Gospodarka odpadami na terenie 
miasta 

     

Gospodarka wodna (wody 
powierzchniowe, odwodnienia) 

     

Funkcjonowanie Urzędu Miasta      

Bezpieczeństwo publiczne      
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6. Co jest w Pana/Pani odczuciu największym plusem Żagania ? 

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

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

 

 
6A. Co jest w Pana/Pani odczuciu największym minusem Żagania (największe utrudnienia). 

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

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

7. Czy spędza Pan/Pani swój wolny czas w Żaganiu?  
Tak  
Nie  

  

8. Jakie są Pana/Pani lub innych członków gospodarstwa domowego (współmieszkańców, dzieci) pasje i czy może Pan/Pani 
(inne osoby) realizować je na terenie miasta?  

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

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

 

9. Proszę wskazać co zachęciłyby Pana/Panią do spędzania w większym zakresie wolnego czasu na terenie Żagania?  
Proszę o wskazanie znakiem „x” wybranego obszaru. 

Oferta dedykowana dla poszczególnych grup mieszkańców 
Oznaczenie  

wyboru 
Dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu na terenie miasta dla dzieci   

Dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu na terenie miasta dla młodzieży  

Dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu na terenie miasta dla dorosłych   

Dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu na terenie miasta dla seniorów  

 

9A.W nawiązaniu do powyższego pytania - jakie aktywności spędzania wolnego czasu Pan/Pani preferuje?  
Np. koła zainteresowań, kluby sportowe, sport i rekreacja, koncerty, wystawy itp. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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10. Proszę o wskazanie 5 obszarów funkcjonowania Żagania w które Pana/Pani zdaniem miasto powinno inwestować  
w pierwszej kolejności? Proszę o wskazanie znakiem „x” maksymalnie 5 wybranych obszarów. 

Obszar funkcjonowania Żagania 
Oznaczenie  

wyboru 

Budowa/rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej  

Budowa/ rozbudowa i modernizacja sieć dróg  

Budowa/rozbudowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych  

Budowa/rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych  

Budowa i modernizacja miejsc parkingowych  

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej  

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej  

Rozbudowa i modernizacja sieci gazowej 
 

Budowa i modernizacja szkół i przedszkoli 
 

Budowa żłobka 
 

Rozbudowa i modernizacja Żagańskiego Pałacu Kultury, biblioteki miejskiej 
 

Organizowanie na większą skalę działań kulturalnych, artystycznych i promocja miasta 
 

Rozwój zintegrowanej turystyki oraz Centrum Informacji Turystycznej  
 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 
 

Budowa i modernizacja obiektów administracji publicznej 
 

Rozwój terenów zorganizowanej zieleni (np. parki, skwery, itp.) 
 

Rozwój komunikacji autobusowej 
 

Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i ładu przestrzennego 
 

Wydzielanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod strefę przemysłową 
 

Wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poszukiwanie inwestorów zewnętrznych 
 

Działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji (wymiana pieców węglowych, instalacja OZE) 
 

Poprawa procesu zarządzania gospodarką odpadami 
 

Dostępność sieci internetowej 
 

Poprawa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 
 

Rozwój opieki społecznej (np. Dom Dziennego Pobytu, świetlice środowiskowe) 
 

Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
 

Wsparcie i aktywizacja seniorów – polityka senioralna 
 

Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz miasta (możliwość działania w organizacjach 
społecznych i pozarządowych) 

 

 
11. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje/przedsięwzięcia, które Pana/Pani zdaniem powinny być priorytetowo 
realizowane na terenie Żagania. Proszę o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakresu i lokalizację.  
Np.: nazwa zadania: remont obiektu „x”, zakres zadania: nowa elewacja, lokalizacja: adres obiektu. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
12. Co Pana/Pani zdaniem powinno być wizytówką miasta? Z czego miasto może być dumne, jakie atuty Żagania można 

wykorzystać do jego dalszego rozwoju? Proszę o wskazanie 3 elementów. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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13. Proszę podać 3 określenia, z którymi kojarzy się Panu/Pani Żagań: 

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

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

 
14. Jak według Pana/Pani powinien wyglądać Żagań za 10 lat? Proszę wymienić 3 najważniejsze określenia. 
 

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

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

 
 
14A. Proszę wskazać, co można zrobić, aby ten cel osiągnąć:  

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

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

15.Proszę o wskazanie, z jakich źródeł dowiaduje się Pan/Pani o bieżących działaniach oraz aktywnościach Samorządu: 

Nazwa źródła 
Oznaczenie 

wyboru 

1. FB Urzędu Miasta Żagań (profil Lubię Żagań)  

2. Strona internetowa Urzędu Miasta: 
www.urzadmiasta.zagan.pl 

 

3. Tablice ogłoszeń w dzielnicach  

4. Ulotki i plakaty Urzędu Miasta Żagań  

5. Fora mieszkańców   

6. Prasa lokalna (powiatowa, gazety lokalne)  

7. Cykliczne spotkania burmistrza z mieszkańcami  
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16. Jeżeli korzystał/a Pan/Pani z usług poniższych jednostek to jak ocenia Pan/Pani ich obsługę/ofertę? Prosimy o wstawienie 
„x” dla skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 to najniższa. 5 to najwyższa. 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 
Nie 

korzystałem/łam 

Urząd Miasta Żagań       

Żagański Pałac Kultury       

Miejska Biblioteka Publiczna       

Muzeum Obozów Jenieckich       

Dom Dziennego Pobytu       

Ośrodek Pomocy Społecznej       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5       

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7       

Zespół Przedszkolny nr 2 i 3  

w Żaganiu 

      

Miejskie Przedszkole nr 5       

Miejskie Przedszkole nr 6       

Żłobek Miejski w Żaganiu         

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej       

Kompleks Rekreacyjny ARENA       
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17.Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie miasta? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi 
symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące 
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – przestępczość     

Przestępczość młodocianych     

Bezrobocie     

Ubóstwo     

Bezdomność     

Niewydolność materialna rodziny     

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci 

    

Niezaradność życiowa     

Przemoc w rodzinie     

Wandalizm     

Alkoholizm     

Narkomania     

Uzależnienie od dopalaczy     

Uzależnienie od elektroniki     

Długotrwała lub ciężka choroba     

Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci     

Nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego     

Sieroctwo społeczne (wychowywanie dzieci poza rodziną 

 - w domach dziecka, rodzinach zastępczych) 

    

Wzrost liczby osób starszych     

Wzrost liczby osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych     

Brak wykwalifikowanych pracowników     

Brak atrakcyjnych miejsc pracy      

Migracja osób młodych     

Złe warunki mieszkaniowe - brak mieszkań socjalnych 

i komunalnych 
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18. Proszę ocenić, jakie osoby, rodziny, grupy mieszkańców Żagania są najbardziej Pana/Pani zdaniem zagrożone 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Bardzo 

zagrożone 
Średnio 

zagrożone 
Nisko 

zagrożone 
Brak 

zagrożenia 

Osoby samotne i starsze      

Osoby chore, niepełnosprawne i ich rodziny      

Rodziny i osoby zmagające się z problemami opiekuńczo 

 - wychowawczymi, w tym rodziny wielodzietne i niepełne 

    

Osoby samotnie wychowujące dzieci     

Bezdomni i osoby zagrożone bezdomnością (mające problemy 

mieszkaniowe) 

    

Osadzeni powracający z zakładów karnych      

Osoby i rodziny dotknięte ubóstwem      

Samotne matki i samotne kobiety w ciąży     

Osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień      

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy w rodzinie     

Osoby rodziny i dotknięte bezrobociem     

Dzieci i młodzież     

 

19. Proszę ocenić, jakie negatywne zjawiska odnoszące się do DZIECI I MŁODZIEŻY dostrzega Pan/Pani na terenie Żagania? 
Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące 
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Zaniedbanie wychowawcze     

Agresja i przemoc szkolna     

Brak autorytetów i pozytywnych wzorców      

Przemoc ze strony rodziców     

Przestępczość, wandalizm i chuligaństwo     

Brak odpowiedniego miejsca na spotkania      

Brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego     

Używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy     

Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego      

Zaniedbanie socjalne (niedożywienie, brak higieny)     

Uzależnienie od elektroniki     

Rozluźnienie norm moralnych     
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20. Proszę ocenić, jakie negatywne zjawiska odnoszące się do OSÓB STARSZYCH dostrzega Pan/Pani na terenie Żagania? 
Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące 
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Samotność     

Niewystarczające środki finansowe     

Brak zainteresowania i opieki ze strony rodziny     

Ograniczony dostęp do usług opiekuńczych     

Brak bieżącego wsparcia i opieki ze strony rodziny (wyjazd 

rodziny do innego miasta) 

    

Niepełnosprawność i schorzenia wieku starszego     

Ograniczony dostęp do opieki rehabilitacyjnej     

Ograniczony dostęp do systematycznej opieki medycznej     

Ograniczona oferta spędzania czasu wolnego     

Bariery architektoniczne     

 
21. Proszę ocenić, jakie negatywne zjawiska odnoszące się do OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN dostrzega Pan/Pani 
na terenie Żagania? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące 
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Bariery architektoniczne     

Samotność     

Brak zainteresowania i opieki ze strony rodziny     

Niewystarczające środki finansowe     

Problemy psychologiczne i zdrowotne     

Ograniczony dostęp do usług opiekuńczych     

Brak bieżącego wsparcia i opieki ze strony rodziny (wyjazd 

rodziny do innego miasta) 

    

Ograniczony dostęp do specjalistów i terapeutów     

Ograniczona oferta spędzania czasu wolnego     

Utrudniona możliwość korzystania ze środków transportu     

Ograniczona liczba miejsc pracy dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością 

    

Ograniczona liczba zakładów pracy chronionej     

 

 

22. Czy w Pana/Pani opinii w Żaganiu występują obszary koncentracji problemów społecznych? Jeżeli tak, to proszę wskazać 
jaki to jest obszar? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie? Proszę o zaznaczenie właściwej 
odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Oznaczenie 
odpowiedzi 

 
W moim otoczeniu są takie rodziny 

 

Znam wiele takich rodzin  

Słyszałem/łam o takich rodzinach, takich przypadków jest wiele  

Słyszałem/łam o takich rodzinach, takich przypadków jest niewiele  

Nie słyszałem/łam o takich rodzinach  

 
24. Proszę o wskazanie jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? Proszę o zaznaczenie 
właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Oznaczenie 
odpowiedzi 

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy  

Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego  

Leczenie uzależnień  

Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych  

Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom doznającym przemocy  

Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia osobom stosującym przemoc  

Podejmowanie działań w kierunku izolowania przemocy od osób stosujących 

przemoc 

 

 
25. Proszę ocenić, jakie problemy społeczne w obszarze EDUKACJI dostrzega Pan/Pani na terenie Żagania.  
Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące 
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Ograniczona możliwość korzystania z placówek 

zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 

    

Niewystarczająca liczba placówek wychowania 

przedszkolnego 

    

Niedostateczny poziom wykorzystania bazy szkolnej  

w czasie wolnym od nauki 

    

Niedostateczne wsparcie psychologiczno - pedagogiczne      

Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych     

Ograniczony dostęp do miejsc spędzania wolnego czasu 

dla dzieci 

    

Ograniczone zaangażowanie rodziców w działania 

edukacyjne i wychowawcze dzieci 
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26. Proszę ocenić, jakie problemy społeczne w obszarze KULTURY I SPORTU dostrzega Pan/Pani na terenie Żagania. Proszę  
o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Często 

występujące 
Czasami 

występujące  
Rzadko 

występujące 
Nie 

występują 

Ograniczona dostępność do infrastruktury sportowej, 
ograniczona liczba i aktywność organizacji pozarządowych 
inicjujących działalność kulturalną i sportową 

    

Kumulacja funkcji kulturalnych w centrum miasta i ograniczony 
dostęp do oferty kulturalnej na obrzeżach  

    

Ograniczona liczba i jakość imprez oraz wydarzeń 
środowiskowych 

    

Nie wykorzystany potencjał historii i kultury miasta     

Ograniczone zaangażowanie rodziców w działania edukacyjne i 
wychowawcze dzieci  

    

 
27. Proszę wskazać, które rozwiązania w obszarze POLITYKI SPOŁECZNEJ Żagania są według Pana/Pani potrzebne.  
Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi symbolem „x”. 

Wyszczególnienie 
Bardzo 

potrzebne 
Średnio 

potrzebne 
 Niepotrzebne Brak 

znaczenia 

Wykorzystanie budynków miasta na nowe inwestycje społeczne     

Szkolenia i wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji 
 i stowarzyszeń prowadzących działalność niezarobkową oraz 
komercyjną) 

    

Zwiększenie poziomu usług opiekuńczych dla osób starszych i/lub 
niepełnosprawnych 

    

Tworzenie przyjaznych warunków do lokowania na terenie miasta 
działalności organizacji pozarządowych zajmujących się 
problemami pomocy rodzinie, seniorom itp. 

    

Rozwijanie modelu wsparcia dla rodzin przeżywających kryzys i 
problemy opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi poprzez 
upowszechnienie pomocy asystenta rodziny, rodzin 
wspierających, itp. 

    

Działania prowadzące do poprawy sytuacji na rynku pracy osób 
młodych, w tym absolwentów, poprzez organizowanie zajęć 
kursów i szkoleń pod kątem dostosowania ich do potrzeb 
lokalnego rynku pracy 

    

Działania prowadzące do integracji osób młodych w tym 
absolwentów, poprzez organizowanie zajęć/warsztatów kursów i 
szkoleń u lokalnych pracodawców pod kątem zatrzymania ich na 
lokalnym rynku pracy 

    

Wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (doradztwo, 
szkolenia, system zachęt) 

    

Działania profilaktyczne i edukacyjno - informacyjne poświęcone 
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie) 

    

Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację 
mieszkańców oraz integrację międzypokoleniową (np. pikniki 
rodzinne, itp.) 

    

Organizowanie lokalnych programów wspierania mieszkańców 

(np. grupowe ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, stypendia  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży) 

    

Aktywizacja społeczna ludzi starszych – wspieranie działalności 

Domu Dziennego Pobytu, rozwoju Klubu Seniora, i itp. 

    

Promowanie i wpieranie tworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej (spółdzielnia socjalna, przedsiębiorstwa społeczne) 
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28. Czy pandemia COVID 19 wpłynęła na Pana/Pani sytuację w poniższych obszarach życia?  
 

Obszar Tak Nie Trudno powiedzieć 

Zawodowy    

Zdrowotny    

Edukacyjny    

Życia społecznego    

Finansowy    

Rodzinny    

 

29. Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź, w których obszarach odczuł/a to Pan/Pani najbardziej dotkliwie i jakie działania 
mogłyby być podjęte aby ograniczyć skutki tych zdarzeń w przyszłości? 
 

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

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

 
 
30. Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne działania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców,  
które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę wymienić poniżej jakie? 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
 
31. Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi, pomysły które byłyby pomocne przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Żagań oraz Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań? 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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METRYCZKA 

Proszę o zakreślenie znakiem „x” wybranej opcji odpowiedzi 
 

1.Który obszar Żagania Pan/Pani zamieszkuje? 

Centrum  

Rybaki  

Zabobrze  

Osiedle Łąkowa  

Osiedle XXX lecia  

Moczyń  

Kolonia Laski  

poza terenem miasta  

 

2.Gdzie obecnie Pan/Pani pracuje?  
Pracuję na terenie Żagania  

Pracuję w Żarach  

Pracuję w Nowej Soli  

Pracuję w innej miejscowości niż wyżej 
wymienione 

 

Nie pracuję zawodowo  

 

3. Proszę zaznaczyć rodzaj gospodarstwa domowego, które Pan/Pani prowadzi? 

Jednoosobowe  

Dwuosobowe  

Rodzic samotnie wychowujący dzieci  

Rodzina jednopokoleniowa - rodzice 1-2 dzieci  

Rodzina jednopokoleniowa - rodzice z 3 i więcej 
dzieci 

 

Rodzina wielopokoleniowa - (dziadkowie, 
rodzice, dzieci 

 

 

4. Dane statystyczne: PŁEĆ 

Kobieta  

Mężczyzna  

 

5. Dane statystyczne: STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY 

Pracujący w sektorze administracji publicznej  

Pracujący w firmie państwowej  

Pracujący w firmie prywatnej  

Prowadzący własną działalność gospodarczą  

Uczeń/student  

Emeryt/rencista  

Bezrobotny  
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6. Dane statystyczne: WIEK  

18 - 24  

25 - 34  

35 - 44  

45 - 64  

65 - 74  

75 - i więcej   

 

7. Dane statystyczne: WYKSZTAŁCENIE 

Podstawowe  

Zasadnicze zawodowe  

Średnie  

Wyższe licencjackie, inżynierskie  

Wyższe magisterskie  

 

8. Dane statystyczne: SYTUACJA MATERIALNA 

Zdecydowanie dobra  

Raczej dobra  

Raczej zła  

Zdecydowanie zła  

 

9. Dane statystyczne: OKRES ZAMIESZKIWANIA W MIEŚCIE 

Od urodzenia  

Co najmniej 10 lat  

Kilka lat  

 
10. Dane statystyczne: ZAMELDOWANIE  

Żagań  

Poza Żaganiem  

 
 


