ANKIETA
dotycząca oceny świadomości zagrożeń i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Szanowni Państwo,
W ramach realizacji pracy badawczej związanej z oceną potencjalnych zagrożeń niemilitarnych oraz
możliwościami przeciwdziałania tym zagrożeniom na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
prowadzone są badania mające na celu poznania Państwa opinii w tym zakresie. Badanie ankietowe
jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane tylko w formie statystycznej dla celów
sporządzenia raportu końcowego pracy badawczej. Uprzejmie proszę o rzetelne wypełnienie ankiety
i szczerość odpowiedzi na wszystkie zawarte w kwestionariuszu ankiety pytania, za co z góry dziękuję.
1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie mam zdania.
2. Jaki według Pana(i) poziom bezpieczeństwa prezentują władze lokalne?
☐ Bardzo niski
☐ Niski
☐ Średni
☐ Wysoki
☐ Bardzo wysoki.
3. Które potrzeby człowieka są dla Pana(i) najważniejsze (proszę wskazać wybraną odpowiedź
wstawiając znak „x”, w skali od 1-5, gdzie: 5 - oznacza najwyższą potrzebę, 4 - wysokie znaczenie,
3 - średnie znaczenie, 2- niskie znaczenie a 1 – pomijalne znaczenie)?
Rodzaje potrzeb
5
Fizjologiczna
(np. picie, jedzenie, mieszkanie, wypoczynek itp.)
Bezpieczeństwa
(np. ochrona przed klęskami, zabezpieczenie przed
chorobą, bezrobociem, przestępczością, bezpieczeństwo
domu, stabilna praca, opieka, wolność itp.)
Przynależności
(np. miłości, przyjaźni, akceptacji, przynależności do grupy
itp.)
Uznania
(np. sukcesu, szacunku, prestiżu, znaczenia, wysoka
samoocena, pragnienie osiągnięć, niezależność, wysokie
kompetencje itp.)
Samorealizacji
(np. zaspokojenie potrzeb poznawczych, estetycznych,
talentów, zainteresowań, rozwijanie własnego potencjału,
potwierdzenia własnej wartości, rozwoju duchowego itp.)
Inne (proszę podać jakie)
…………………………………………………………………………………………..

Skala potrzeb
4
3
2

1

4. Które z niżej wymienionych zjawisk stanowią według Pana(i) największe zagrożenie w gminie
(proszę wskazać wybraną odpowiedź wstawiając znak „x”, w skali od 1-5, gdzie: 1 oznacza
zagrożenie najmniej prawdopodobne a 5 – zagrożenie najbardziej prawdopodobne)?
Rodzaje zagrożeń
5

Skala zagrożenia
4
3
2

1

powódź (podtopienia)
pożar (zabudowań gospodarskich, lasów, ściernisk)
silne wiatry, wichury, huragany
intensywne opady atmosferyczne (deszczu, śniegu,
gradobicie)
susza (nieurodzaj)
długotrwałe występowanie ekstremalnych lub
niskich temperatur
epidemie
katastrofa drogowa lub kolejowa
katastrofa budowlana
naruszenie porządku publicznego i akty terrorystyczne
zagrożenia radiacyjne, radiologiczne, promieniotwórcze
Inne (proszę wskazać jakie)
…………………………………………………………………………………………..
5. Które z niżej wymienionych zagrożeń wstąpiło w Pana(i) gminie w ciągu ostatnich trzech lat?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi).
☐ Powódź (podtopienia)
☐ Pożar (np. zabudowań gospodarskich, lasów)
☐ Silne wiatry, wichury, huragany
☐ Intensywne opady atmosferyczne
☐ Susza (nieurodzaj)
☐ Długotrwałe występowanie ekstremalnych lub niskich temperatur
☐ Epidemie
☐ Katastrofa drogowa lub kolejowa
☐ Katastrofa budowlana
☐ Naruszenie porządku publicznego i akty terrorystyczne
☐ Zagrożenia radiacyjne, radiologiczne, promieniotwórcze
☐ Inne (jakie?)….………………………………………………………………………………………………………………………
6. Z jakich źródeł najczęściej dowiaduje się Pan(i) o wystąpieniu zagrożenia? (można zaznaczyć kilka
odpowiedzi).
☐ Z samorządowego informatora SMS
☐ Z Internetu
☐ Z mediów
☐ Od znajomego/sąsiada
☐ Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jak Pana(i) ocenia działania władz lokalnych (wójta, burmistrza, starosty, prezydenta) w zakresie
szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa?
☐ Bardzo skutecznie

☐ Raczej Skutecznie
☐ Nieskutecznie
☐ Zdecydowanie nieskutecznie.
8.

Jakie znaczenie mają dla Pana(i) wymienione poniżej okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo
w Pana(i) środowisku (proszę wskazać wybraną odpowiedź wstawiając znak „x”, gdzie waga
wybranej odpowiedzi oznacza: 5 - zdecydowanie najwyższe znaczenie, 4 - wysokie znaczenie,
3 - średnie znaczenie, 2 - niskie znaczenie, 1 - pomijalne znaczenie)?
Okoliczność
5

4

Waga
3

2

problemy bezpieczeństwa w najbliższej okolicy (osiedle,
ulica, wieś)
problemy wspólnego funkcjonowania społeczności
lokalnej
wysoka wrażliwość na problemy innych ludzi
życie ludzi (sąsiadów) we wzajemnej izolacji
poczucie odpowiedzialności społeczności lokalnej
wspólna eliminacja bezpośrednich zagrożeń
inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………
Metryczka respondenta:
1. Płeć:
☐ Kobieta
☐ Mężczyzna
2. Wiek:
☐ do 40 lat
☐ powyżej 40 lat
3. Wykształcenie:
☐ podstawowe
☐ zawodowe
☐ średnie
☐ wyższe
4. Miejsce zamieszkania:
☐ miasto
☐ wieś
5. Miejsce zatrudnienia:
☐ Administracja
☐ Przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe
☐ Instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo
☐ NGO
☐ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………
Uprzejmie dziękuję za wypełnienie ankiety.
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