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11..   WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

Podstawą wszelkich działań projektowych jest trafne rozpoznanie potrzeb, oczekiwań 

i zasobów grupy, do jakiej chcemy adresować nasze działania. Nie bez znaczenia jest także 

środowisko, w jakim dana grupa funkcjonuje. W tym celu zaplanowaliśmy diagnozę potrzeb 

młodzieży w gminie Celestynów (powiat otwocki).  

Na przestrzeni 4 miesięcy, od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku, 

przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów z kluczowymi dla gminy postaciami (wójt, radni, 

przedstawicieli NGOS, szkół itp.). Rozdaliśmy ankiety wśród 120 uczniów, 70 rodziców  

i 40 pedagogów miejscowego gimnazjum. Przeprowadziliśmy także spotkanie diagnostyczne 

z grupą 14 gimnazjalistów.  

Wszystkim osobom, z którymi udało nam się spotkać i mamy nadzieję – jeszcze 

spotkać się uda, serdecznie dziękujemy za ich czas i zaangażowanie w tworzenie diagnozy.  

Urzędowi Gminy dziękujemy za udostępnienie danych ilościowych, dotyczących ogólnej 

charakterystyki gminy. Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji Gimnazjum  

w Celestynowie oraz Fundacji Nauka Sport Rekreacja – za ich życzliwość i otwartość  

na współpracę.  

Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania posłużą jako punkt wyjścia  

do rozważań i pomysłów na to, co można, co należałoby uczynić, by środowisko, w którym 

żyje celestynowska młodzież stało się dla nich bardziej przyjazne i wychodzące naprzeciw  

ich potrzebom.  

Dzięki diagnozie przeszliśmy do II etapu ogólnopolskiego konkursu Programu Równać 

Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Mamy nadzieję wraz z młodymi stworzyć 

w II etapie ciekawy projekt rozwijający ważne umiejętności społeczne. 

 

Prezes Fundacji CEAS 

mgr Zofia Gajewska 
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22..   ŹŹRRÓÓDDŁŁAA ,,   ZZ   KKTTÓÓRRYYCCHH   CCZZEERRPPAALLIIŚŚMMYY  WWIIEEDDZZĘĘ  

NNAA  TTEEMMAATT  PPOOTTRRZZEEBB  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  

 

1. www.mojapolis.pl 

2. Dane Urzędu Gminy Celestynów (dane ilościowe z otrzymanych materiałów). 

3. Wywiady z kluczowymi dla społeczności celestynowskiej postaciami:  

Wójt, radny, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Celestynowie, Dyrektor Gimnazjum, pedagog, Sołtys Wsi Ponurzyca, 

przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel, przedstawicielka Fundacji 

Nauka Sport Rekreacja. 

4. „Celestynka” (jedyna lokalna gazeta). 

5. Ankiety: rozdane wśród 120 uczniów gimnazjum (w dniach 10 – 14.02.2014 r.);  

wśród 70 rodziców (29.01.2014 r.); 40 nauczycieli gimnazjum (04.02.2014 r.).  

6. Warsztat diagnozujący potrzeby uczniów gimnazjum (11.02.2014 r.); prowadzony 

przez Zofię Gajewską z Fundacji CEAS oraz Katarzynę Lipka Szostak z Towarzystwa 

Amicus, która od paru lat animuje i wspiera partnerstwa lokalne w gminie.  

 

Rozdanie ankiet na terenie gimnazjum oraz przeprowadzenie warsztatu  

z młodzieżą było możliwie dzięki otwartości i wsparciu ze strony Fundacji Nauka Sport 

Rekreacja oraz dyrekcji gimnazjum. 
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33..   GGMMIINNAA  CCEELLEESSTTYYNNÓÓWW  

3.1 Podstawowe informacje  

Położenie: Cały obszar gminy znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego, co stanowi jeden z największych, choć niewystarczająco 

docenionych, zasobów tego miejsca. W jej skład wchodzi 15 miejscowości. 

Ludność: Zamieszkuje ją 11.401 (dane urzędu na dzień 1 stycznia 2013 r.); 

przeciętna wieku 37,8; gęstość zaludnienia 128 (ilość osób na km2). Procent osób 

bezrobotnych wśród osób w tzw. wieku produkcyjnym wynosi 5,4%.  

Komunikacja: Przez gminę przechodzą dwa ważne szlaki komunikacyjne: droga 

krajowa nr 17 i 50. Przez sam Celestynów przechodzi linia kolejowa PKP  

i funkcjonują prywatne linie autobusowe. Celestynów jest dobrze skomunikowany 

(Otwock, Warszawa), natomiast wiele miejscowości, leżących na obrzeżach gminy 

zdecydowanie gorzej. Przykładem jest Wieś Ponurzyca. Dzieci, młodzież jest 

dowożona autobusem do szkoły na stałą godzinę oraz wraca po zajęciach autobusem 

do domu (nie mając możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych). Młodzież ucząca 

się poza Celestynowem musi dojeżdżać rowerami 6 km do stacji kolejowej (wiosna, 

lato, jesień, zima; fatalny stan dróg dojazdowych). W wakacje nie kursuje żaden 

autobus, wieś odcięta jest od reszty świata. 

3.2 Główne czynniki, wpływające na życie mieszkańców 

Czynniki historyczne: Lasy wokół Celestynowa były w czasach II Wojny Światowej 

miejscem działań zbrojnych ruchu oporu, akcji dywersyjnych. Z uwagi na pamięć 

historyczną obie największe w gminie szkoły przyjęły jako swoich patronów 

bohaterów tych czasów (Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” 

i Gimnazjum por. J. Czumy „Skrytego”). Uczniowie, co roku uczestniczą w akcjach, 

mających na celu podtrzymywanie pamięci historycznej, narodowej.  
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Czynniki geograficzne: Gmina położona w granicach Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego. Przebiega przez nią wiele szlaków turystycznych. 70% to lasy,  

głównie sosnowe. Stanowi to wielki potencjał rozwojowy tego miejsca, choć 

niewystarczająco doceniony (brak agroturystyki, rozwiniętej bazy gastronomicznej, 

parkingów, parkingów leśnych itp.). Ze względu na położenie (Mazowiecki Park) 

powierzchnia gruntów rolnych w skali województwa jest stosunkowo mała (średnia 

wielkość gospodarstw rolnych ogółem 4,08 ha). Przeważająca cześć mieszkańców 

dojeżdża do pracy. Położenie w Mazowieckim Parku warunkuje także w dużym 

stopniu znikomy procent lokalnego przemysłu (co też skutkuje  

w dojazdach mieszkańców do pracy, daleko poza gminę). 

Czynniki społeczne: Gmina z uwagi na swoje położenie ma dużo miłośników: 

głównie turystów, ale także ludności, w języku lokalnym, tzw. „nabytej”, która 

decyduje się kosztem dłuższych dojazdów do pracy, zamieszkać na jej terenie.  

3.3 Podstawowe informacje o młodzieży zamieszkałej w gminie 

Gmina liczy sobie 350 mieszkańców w wieku 13 – 16 lat (źródło: dane Zakładu Obsługi 

Szkół, 2013 r.), którzy uczęszczają do jedynego na tym terenie gimnazjum. 

Zamieszkują 15 sołectw należących do gminy. Ci mieszkający w samym Celestynowie 

mają większy dostęp do oferty spędzania wolnego czasu (boisko, skatepark, 

ewentualnie wyjazd do Otwocka, Warszawy). Ci z kolei, mieszkający  

w mniejszych miejscowościach, mają utrudniony dostęp do tej oferty. Sytuacja 

materialna wielu rodzin nie pozwala na uczestnictwo dzieci w zajęciach odpłatnych, w 

wyjazdach letnich, zimowych. 
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44..   MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ::   PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE   AANNKKIIEETT  II   WWAARRSSZZTTAATTUU  

Diagnoza przeprowadzona została w oparciu o warsztat z udziałem 14 gimnazjalistów 

oraz w oparciu o ankiety rozdane uczniom gimnazjum w Celestynowie w czasie godzin 

wychowawczych (luty 2014 roku). W badaniu został uwzględniony każdy rocznik oraz profil 

(matematyczny, ogólny, sportowy i dwujęzyczny).  

Łącznie ankiety wypełniło 105 uczniów (53 dziewczęta, 42 chłopców; 10 ankiet 

zostało wykluczonych).  

CO MŁODZIEŻ ROBI PO SZKOLE? 

Dla badanej młodzieży najważniejsza jest grupa rówieśnicza. Jedynie komputer  

(gry, portale społecznościowe) są w stanie konkurować z rówieśnikami. Odnosi się to 

zarówno do dziewcząt, jak i chłopców, przy czym chłopców ciągnie także do sportu, 

dziewczęta częściej sięgają po książki. 

Szkoła oferuje im dość szeroką gamę zajęć uzupełniających i młodzi licznie z niej 

korzystają (75% dziewcząt i 40% chłopców bierze udział w zajęciach z niemieckiego, 

angielskiego, chemii, biologii, polskiego). Ci, którzy nie biorą w nich udziału  

(28% dziewcząt i 45% chłopców) tłumaczy to brakiem czasu, zmęczeniem szkołą, brakiem 

ciekawych zajęć, czy brakiem autobusu, który mógłby zawieźć ich z powrotem do domu.  

Na pytanie, o swoje ulubione miejsce w gminie najczęściej padają dwie odpowiedzi: 

nie mają takiego (35% badanych) oraz boisko (34%).  

W JAKICH ZAJĘCIACH CHĘTNIE BY UCZESTNICZYLI? 

Dziewczęta marzą przede wszystkim o zajęciach artystycznych (wokalnych, 

plastycznych, tańcu, gry na instrumentach). Cieszyłyby się także, gdyby na terenie gminy były 

zajęcia sportowe do nich zaadresowane (np. piłka nożna dla dziewcząt, akrobatyka, fitness). 

Chłopcom trudniej dogodzić. Okazało się, że są bardzo zróżnicowani pod względem 

zainteresowań (wymieniane jednostkowo zajęcia z robotyki, modelarstwa, stolarstwa, 

mechaniki, lotnictwa, spadochroniarstwa itp.). Chłopcy przy każdej możliwej okazji proszą  

o więcej zajęć sportowych (basen, łucznictwo, kolarstwo).  
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CO MŁODZI MÓWIĄ O GMINIE? 

Są bardzo świadomi problemów, jakimi żyją mieszkańcy gminy (wymieniają m.in. stan 

dróg, bądź w ogóle – brak dróg, brak kanalizacji w niektórych miejscach gminy, brak środków 

finansowych, konflikty na tzw. „górze”). Są też bardzo krytyczni i potrafią wyciągać celne 

wnioski. W dziewczętach jest więcej wiary niż w chłopcach, że to, jak wygląda ich 

miejscowość zależy także od nich samych.  

Wszyscy badani wskazują położenie swojej gminy, przyrodę, ciszę, jako coś, co jest 

szczególnie dla nich cenne, (choć nawet Mazowiecki Park Krajobrazowy nie jest w stanie,  

w ocenie chłopców konkurować z Orlikiem).  

CZEGO POTRZEBUJĄ I OCZEKUJĄ OD GMINY? 

Najpilniejszą i najważniejszą potrzebą młodzieży (niezależnie od płci) w gminie 

Celestynów jest stworzenie miejsca, gdzie młodzi mogliby spędzać swój wolny czas, 

miejsca poza szkołą (75% dziewcząt i chłopców). Jak pokazuje diagnoza (wywiady, warsztat 

z młodzieżą, ankiety wypełnianie przez młodych, ich rodziców i nauczycieli)  

to najczęściej sygnalizowana potrzeba. Każdy harcerz, który wypełniał naszą ankietę  

(1/10 respondentów) wpisywał potrzebę stworzenia harcówki, uzasadniając  

to „dramatyczną” sytuacją młodych, aktywnych i społecznie działających ludzi, którzy walczą 

z podstawową trudnością, jaką jest brak siedziby. Dodatkowo chłopcy sygnalizują potrzebę 

rozbudowania już istniejącej bazy rekreacyjno – sportowej oraz stworzenie nowych miejsc, 

takich jak hala sportowa, basen. To obok stworzenia miejsc spotkań lokalnej młodzieży druga 

pilna potrzeba.  

Młodzieży brakuje pewnych atrakcji na terenie gminy (basen, kawiarenka, kino). 

Zapytani o ulubioną imprezę gminną, odpowiadają, że takiej nie mają (52% respondentów). 

12 osób (z 95 ankiet branych pod uwagę) wskazało jako ulubioną imprezę  

– Dzień Celestynowa, 11 osób – Dzień Dziecka.  

Zapytani z kolei o to, czy kiedyś byli wolontariuszami, działali społecznie na rzecz 

swojej społeczności, aż 83% chłopców i 62% dziewcząt negatywnie odpowiedziało  

na to pytanie. Pozostali wymienili akcje: sprzątanie świata (12 osób), WOŚP (4 osoby), 

zbiórka żywności w sklepach (3 osoby), sesja dziecięca radnych (2 osoby).  
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JAKIE MAJĄ PLANY, MARZENIA? 

Marzenia młodego mieszkańca gminy Celestynów nie różnią się niczym specjalnym  

od planów, marzeń przeciętnego nastolatka. Wypowiedzi uczestników naszego warsztatu 

pogrupować można w kilka obszarów: plany edukacyjne (dostać się do dobrego technikum, 

skończyć studia), marzenia związane z podróżowaniem (pojechać z przyjaciółmi na rowerach 

do Hiszpanii, miesiąc zagranicą), marzenia wokół założenia w przyszłości własnej rodziny, 

plany zawodowe (zostać weterynarzem, adwokatem, architektem), realizowanie własnych 

pasji, zainteresowań (kurs tańca, wyczynowa jazda samochodem). Młodzież wymieniała 

także te bardziej przyziemne, jak zorganizowanie w Celestynowie miejsca spotkań młodzieży, 

wyjścia do teatru, jak i te bardziej odrealnione: zostać prezydentem USA, być bogatym 

człowiekiem i mieć plantację tytoniu na Kubie.  

Podsumowując, zdecydowana większość młodych respondentów bardzo poważnie 

potraktowała naszą diagnozę. Wydaje się, że ponad 100 uczniów to dość reprezentatywna 

próba badawcza na postawie, której można wyciągać rzetelne wnioski.  

Przede wszystkim nasza młodzież potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. W gminie 

niestety jest za mało miejsc, gdzie bezpiecznie mogliby się spotkać, zintegrować, podjąć jakąś 

współpracę. Pozostaje im plac zabaw dla dzieci, albo boisko, ewentualnie ławki przed gminą, 

gdzie ponoć jest dostępne Wi-Fi. Ci, którzy są aktywni społecznie, należący do ZHP także 

cierpią z powodu braku swojej siedziby. Są pełni pomysłów, chętni do wspólnego działania, 

utożsamiają się i są związani z miejscem, które zamieszkują. Są wrażliwi na krzywdę 

słabszych np. bezdomnych zwierząt (znane schronisko w Celestynowie). Są świadomi tego, 

co się wokół nich dzieje. Są krytyczni wobec dorosłych, wobec instytucji i potrafią wyciągać 

wnioski. Choć w większości mają poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość,  

to nie wiedzą jednak, jakie są im dostępne narzędzia wpływu na decyzje urzędników, 

decydentów. Sporą cześć czasu spędzają przy komputerze (grając głównie w gry 

komputerowe, na portalach społecznościowych), są dosyć wycofani i trudno jest ich zachęcić 

do wyjścia z domu. Zapytani o to, czy kiedyś byli wolontariuszami, działali społecznie na rzecz 

swojej społeczności w zdecydowanej większości odpowiedzieli negatywnie. 

 

 



 

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W GMINIE CELESTYNÓW – marzec 2014 rok  

10 / 32 

Wydaje się, że potrzebują lokalnego lidera, kogoś, kto ich wysłucha, potraktuje ich 

poważnie i zaktywizuje ich na rzecz społeczności lokalnej. Są dobrymi obserwatorami, 

krytyczni, ale tez potrafiący wyciągać wartościowe wnioski – stanowi to ich wielki potencjał. 

Ważna jest dla nich praca w grupie rówieśniczej wokół istotnych dla społeczności lokalnej 

problemów. Warto nakłonić ich do wykorzystywania internetu w sposób mądry i korzystny 

dla nich i ich społeczności, przy jednoczesnym odnalezieniu sensu i wartości w wyjściu  

z domu i działania w tzw. „realu”. 
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55..   SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  WWYYNNIIKKII   AANNKKIIEETT  WWYYPPEEŁŁNNIIOONNYYCCHH  

PPRRZZEEZZ  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ  

 Ankiety zostały rozdane uczniom w czasie godzin wychowawczych, w każdym 

roczniku (luty 2014 roku). Dodatkowo w badaniu został uwzględniony każdy profil 

(matematyczny, ogólny, sportowy i dwujęzyczny).  

 Łącznie w badaniu wzięło udział 105 uczniów (53 dziewcząt, 42 chłopców; 10 ankiet 

zostało wykluczonych). Na poszczególne pytanie udzielono następujących odpowiedzi: 

NNAA  PPYYTTAANNIIEE 1: JAK SPĘDZASZ WOLNY CZAS? 

Dziewczęta: 67% badanych dziewcząt najchętniej spędza czas wolny z rówieśnikami, 

43% najchętniej spędza czas wolny przy komputerze, 39% czyta książki.  

Chłopcy: Na pierwszym miejscu znalazł się komputer (59%), na drugim spotkania  

z rówieśnikami i uprawianie sportu (po 30%).  

Pozostałe odp.: • Oglądam TV 16 osób 

• Słucham muzyki 15 osób 

• Spaceruję 9 osób 

• Uczę się 8 osób 

• Działalność artystyczna 

(taniec, śpiew, rysunek, rapowanie) 8 osób 

• Oglądam filmy 7 osób 

• Z rodziną 6 osób 

• Śpię 5 osób 

• Jeżdżę na zakupy 4 osoby 

• Chodzę na zbiórki harcerskie 4 osoby 

• Przy telefonie 3 osoby 

• Zajmuję się moimi zwierzętami 3 osoby 

• Siedzę w domu 3 osoby 
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• Nie mam wolnego czasu 2 osoby 

• Opiekuję się młodszym rodzeństwem 2 osoby 

• Jeżdżę do kina 2 osoby 

• Zgłębiam wiedzę z anatomii 1 osoba 

• Prowadzę kółka zainteresowań w internecie 1 osoba 

• Prowadzę bloga 1 osoba 

• Chodzę na akrobatykę 1 osoba 

• Sprzątam 1 osoba 

NNAA  PPYYTTAANNIIEE 2: JAK CHCIAŁBYŚ SPĘDZAĆ SWÓJ CZAS WOLNY? 

Dziewczęta: 33% dziewcząt deklaruje, że tak samo, jak do tej pory,  

20% wymienia różne dyscypliny sportu (grać w siatkówkę, piłkę nożną, 

tenisa, jeździć na rolkach, chodzić na zajęcia sportowe ciekawie 

prowadzone). 15% chciałoby jeździć częściej do kina / teatru. 

Pozostałe odp.: • Więcej czasu z przyjaciółmi 7 osób 

• Żeby w gminie była kawiarenka 6 osób 

• Żeby w gminie był basen 5 osób 

• Lubię czytać 4 osoby 

• W gminnym parku 2 osoby 

• Więcej czasu na grach komputerowych 2 osoby 

• Chodzić na siłownię 2 osoby 

• Chodzić na lekcje tańca i śpiewu 2 osoby 

• Grać w różne gry drużynowe 1 osoba 

• Więcej czasu spędzać z chłopakiem 1 osoba 

• Nie wiem 1 osoba 

• Żeby w gminie była galeria handlowa 1 osoba 

• Żeby w gminie było lodowisko 1 osoba 

• Krawiectwo 1 osoba 

• Rysunek, malarstwo  1 osoba 

• Częściej wychodzić z domu 1 osoba 
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Chłopcy: 20% deklaruje, że tak samo, jak do tej pory; 19% chciałoby więcej czasu 

spędzać na uprawianiu sportu.  

Pozostałe odp.: • Więcej czasu z przyjaciółmi 7 osób 

• Więcej czasu na grach komputerowych 4 osoby 

• Wycieczki piesze 1 osoba 

• Łowienie ryb 1 osoba 

• W pełni szczęścia 1 osoba 

• Nie myśląc o szkole 1 osoba 

• Nurkować 1 osoba 

• Przed TV 1 osoba 

• Więcej czytać  1 osoba 

• Spać 1 osoba 

• Na programowaniu 1 osoba 

• Z dziewczyną na zwiedzaniu ciekawych miejsc 1 osoba 

• Na gminnym basenie  1 osoba 

NA PYTANIE 3: CZY UCZĘSZCZASZ NA JAKIEŚ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?  

JEŚLI TAK, TO NA JAKIE? JEŚLI NIE – CO JEST TEGO POWODEM? 

Dziewczęta: Aż 75% dziewcząt uczestniczy w zajęciach organizowanych przez 

gimnazjum, uzupełniających wiedzę (kółko biologiczne, chemiczne, 

matematyka, niemiecki, angielski). 28% deklaruje, że nie uczestniczy  

w żadnych zajęciach (podawane powody: nie ma ciekawych zajęć, za dużo 

jest prac domowych i nie starczy czasu na jeszcze dodatkowe zajęcia, chcą 

odpocząć od szkoły, nie odpowiadają im godziny).  

Pozostałe odp.: • Zajęcia artystyczne 8 osób 

• Harcerstwo 4 osoby 

• Oaza 2 osoby 

• Sport 2 osoby 

• Kółko z gazetki szkolnej 1 osoba 

• Rehabilitacja 1 osoba 
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Chłopcy: 45% chłopców deklaruje, że nie chodzi na żadne dodatkowe zajęcia  

(podając powody: nie mam takiej potrzeby, nie mam czasu, nie chce mi się, 

nie mam żadnych zainteresowań, jestem bardzo zmęczony po szkole, nie 

ma takich zajęć, które by mnie zainteresowały).  

40% chłopców deklaruje jednak, że uczestniczy w zajęciach dodatkowych, 

uzupełniających wiedzę (matematyka, niemiecki, polski, chemia, angielski, 

biologia). 21% respondentów uczęszcza na zajęcia sportowe (koszykówka, 

piłka nożna). 

Pozostałe odp.: • Lekcje nurkowania 1 osoba 

NA PYTANIE  4: NA JAKIE ZAJĘCIA DODATKOWE CHCIAŁBYŚ UCZĘSZCZAĆ, KTÓRYCH  

NIE MA W TWOJEJ SZKOLE? 

Dziewczęta: Na pierwszym miejscu znalazły się zajęcia artystyczne: lekcje rysunku, nauki 

gry na instrumentach, śpiewu, tańca (41%). 24% dziewcząt chciałaby mieć 

więcej zajęć sportowych (klub narciarstwa biegowego, nauki tenisa 

ziemnego, siłownia, jazda konno, akrobatyka). 18% chciałoby uczyć się 

dodatkowych języków obcych (hiszpański, chiński, włoski, rosyjski). Kolejne 

18% nie widzi potrzeby uczestniczenia w żadnych zajęciach pozalekcyjnych.  

Pozostałe odp.: • Nie wiem  5 osób 

• Kółko historyczne 1 osoba 

• Zajęcia o innych krajach, ich kulturze i historii 1 osoba 

• Wszystkie zajęcia dodatkowe,  

na które chciałabym chodzić są w naszej szkole 1 osoba 

Chłopcy: Pod tym względem grupa chłopców okazała się bardzo zróżnicowana. Padło 

wiele różnych zajęć, w których poszczególni chłopcy chętnie braliby udział 

(zajęcia z robotyki, modelarstwa, mechaniki, nauka stolarstwa, coś na 

temat lotnictwa cywilnego, spadochroniarstwo itp.) 8 chłopców zaznaczyło: 

więcej zajęć sportowych (basen, łucznictwo, piłka nożna). 9 respondentów 

napisało, że nie ma potrzeby uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.  
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NA PYTANIE 5: CZY ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZYM TWIERDZENIEM:  

„TO, JAK WYGLĄDA MOJA MIEJSCOWOŚĆ ZALEŻY TAKŻE ODE MNIE”? 

 Dziewczęta zdają się mieć poczucie wpływu na otoczenie, w którym żyją 

(71% dziewcząt), podobnie myśli (50%) chłopców. 24% dziewcząt  

i 38% chłopców nie ma tej kwestii wyrobionego zdania. Poczucie braku 

wpływu zaznaczyły 3 dziewczęta i 4 chłopców.  

 

NA PYTANIE 6: CO PODOBA CI SIĘ W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI? 

Dziewczęta: Prawie 50% badanych dziewcząt na pierwszym miejscu wpisała przyrodę, 

ciszę, spokój. 20% podało Orlik. Pozostałe wypowiedzi są raczej 

jednostkowe, choć warte odnotowania: plac zabaw (5 osób), siłownia  

(5 osób), skatepark (4 osoby), aktywna drużyna harcerska (2 osoby), kościół 

(2 osoby) oraz: piekarnia, Centrum Edukacji Leśnej, pizzeria. 

Chłopcy: 35% badanych odnotowało boisko, 28% przyrodę, krajobraz, ciszę. 

Pozostałe wypowiedzi są jednostkowo wymieniane: biblioteka, Centrum 

Edukacji Leśnej, plac zabaw, skatepark, boisko do koszykówki,  

mili ludzie. 

NA PYTANIE 7: GDYBYŚ MIAŁA / MIAŁ PRAWO DO ZAGŁOSOWANIA,  

CZY WZIĄŁBYŚ / WZIĘŁABYŚ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH NP. NA 

WÓJTA GMINY? ZAZNACZ TAK LUB NIE.  

 Prawie 80% biorących udział w głosowaniu dziewcząt deklaruje swoje 

uczestnictwo w wyborach, u chłopców po równo 50% deklaruje, że tak, 

50%, że nie.  
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NA PYTANIE 8: WYOBRAŹ SOBIE, ŻE STOISZ PRZED WSZYSTKIMI MIESZKAŃCAMI SWOJEJ 

GMINY (JEST TWOJA RODZINA, SĄSIEDZI, ZNAJOMI, NAUCZYCIELE, 

URZĘDNICY ITP.). MASZ W RĘKU MIKROFON  I NIEPOWTARZALNĄ 

OKAZJĘ, BY POWIEDZIEĆ COŚ, CO CHCIAŁBYŚ ABY WSZYSCY USŁYSZELI; 

COŚ, CO NAPRAWDĘ MYŚLISZ NA TEMAT SWOJEJ GMINY, SPOŁECZNOŚCI, 

W KTÓREJ ŻYJESZ. CO BYŚ POWIEDZIAŁA / POWIEDZIAŁ? 

Dziewczęta: Najważniejszy komunikat, jaki padłby z ich strony to apel  

o stworzenie w gminie miejsca spotkań dla młodzieży (kawiarenka, kino, 

basen, lodowisko; 23%). Sporą część stanowią też uczennice, które, jak 

twierdzą, nie miałyby odwagi stanąć przed większą zbiorowością (18%).  

Inne apele dziewcząt: • Naprawcie drogi! 5 osób 

• Cieszę się, że się tu urodziłam. 4 osoby 

• Nasza gmina jest zbyt mało unowocześniona. 3 osoby 

• Nie niszczcie przyrody!  4 osoby 

• Piękne mamy położenie terenu. 2 osoby 

• Postawmy w gminie kosze na śmieci! 2 osoby 

• Młodzież nie ma czym dojeżdżać poza godzinami szkolnymi. 

• Rodzice – nauczcie swoje dzieci oceniać ludzi nie po wyglądzie,  

ale po ich osobowości! 

• Wybudujmy większą halę sportową. 

• Wybudujmy większe sklepy. 

• Brak pracy na miejscu. 

• Nie zamykajmy szkoły w Regucie! 

Chłopcy: W większości deklarują, że nie wiedzieliby, co powiedzieć. Spora część 

potraktowała to pytanie humorystycznie i korzystając z okazji przesyłaliby 

pozdrowienia i całusy dla swoich mam. 6 chłopców zaznaczyło, że nie byliby 

w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. 
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Inne apele chłopców: • To wspaniała miejscowość i mili mieszkańcy! 

• Cieszę się, że się tu urodziłem. 

• Nie zaśmiecajmy lasów! 

• Nasza gmina jest za mało nowoczesna. 

• Przydałoby się kino. 

• Naprawmy drogi! 

• Zbudujmy Biedronkę. 

• Zbudujmy nowe boisko. 

• Zbudujmy ścieżki rowerowe! 

NA PYTANIE 9: CZY BRAŁAŚ / BRAŁEŚ DO TEJ PORY UDZIAŁ W JAKICHŚ AKCJACH  

NA RZECZ SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI / GMINY?  

JEŚLI TAK, TO KIEDY TO BYŁO, CO ROBIŁEŚ I KTO BYŁ ORGANIZATOREM? 

 Aż 83% chłopców i 62% dziewcząt nigdy nie było wolontariuszem  

w akcjach na rzecz swojej miejscowości. Pozostali wymienili akcje: 

sprzątanie świata (12 osób), WOŚP (4 osoby), zbiórka żywności  

w sklepach (3 osoby) sesja dziecięca radnych (2 osoby), występny 

artystyczne na imprezach / uroczystościach w gminie (3 osoby). 

NA PYTANIE 10: GDYBYŚ MIAŁA / MIAŁ OKREŚLIĆ SIEBIE POPRZEZ JAKĄŚ WSPÓLNOTĘ? 

USZEREGUJ OD 1 DO 6, GDZIE 1 OZNACZA, ŻE IDENTYFIKUJESZ SIĘ NAJBARDZIEJ, 6 NAJMNIEJ. 

Dziewczęta: 1. Jako członek rodziny 

2. Ja jako uczeń 

3. Ja jako mieszkaniec gminy 

4. Ja jako członek parafii 

5. Ja jako członek kółka zainteresowań 

6. Ja jako harcerz 
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Chłopcy: 1. Ja jako członek rodziny 

2. Ja jako uczeń 

3. Ja jako członek parafii / kółka zainteresowań, mieszkaniec gminy 

4. Ja jako harcerz 

NA PYTANIE 11: CO CHCIAŁABYŚ / CHCIAŁBYŚ ZMIENIĆ W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI  

/ GMINIE? 

Dziewczęta: Aż 43% dziewcząt chciałoby, aby w gminie powstało miejsce dla młodzieży, 

miejsce spotkań, rozwoju ich zdolności, żeby takie miejsce wypełniło lukę 

atrakcji dla młodzieży w gminie.  20% zwraca uwagę na fatalny stan dróg  

w gminie. 

Pozostałe wypowiedzi: • Więcej sklepów z ubraniami, typu H&M 3 głosy 

• Zmiana wójta 3 osoby 

• Lodowisko 2 osoby 

• Basen 2 osoby 

• Ulepszenie budynku szkoły 2 osoby 

• Większa sala gimnastyczna 2 osoby 

• Mniej biedy 2 osoby 

• Zlikwidowanie wysypiska 

• Kanalizacja 

• Więcej szkół (liceum, technikum) 

• Ścieżki rowerowe 

• Sygnalizacja świetlna 

• Mnie bezdomnych psów 

• Bezpieczeństwo 

• Aby młodzież miała wpływ na decyzje podejmowane w gminie 

• Przeglądy artystyczne 

• Więcej form spędzania wolnego czasu 
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Chłopcy: 50% chłopców chciałoby rozbudowy i ulepszenia istniejącej bazy sportowej 

(nowa hala sportowa w gimnazjum, basen, lodowisko, lepsze boisko, 

skatepark, więcej ścieżek rowerowych). 21% chłopców nic by nie zmieniło. 

Pozostałe wypowiedzi: • wszystko 3 osoby 

• lepsze ulice 2 osoby 

• różne zajęcia dla młodzieży 2 osoby 

• wójta  2 osoby 

• zmiana statutu gminy: z wsi na miasto 2 osoby 

• lodziarnia 

• większe sklepy spożywcze (typu Biedronka) 

• nowe śmietnisko 

• wypożyczalnia motorów terenowych 

• harcówka 

• muzea 

• parki 

• by ludziom żyło się lepiej i by czuli się bezpieczni 

• więcej patroli policji 

• kanalizacja 

NA PYTANIE 12: TWOJA ULUBIONA IMPREZA ORGANIZOWANA REGULARNIE 

 W GMINIE? DLACZEGO JĄ LUBISZ? 

 Ponad 50% młodzieży biorącej udział w badaniu odpowiedziało, że  

w gminie nie ma żadnej regularnej imprezy, w której chętnie braliby udział. 

Pozostali wskazują na Dzień Celestynowa (12%) oraz Dzień Dziecka (11%).  

8 osób (z 95) wskazało na festyny, odpusty oraz WOŚP,  

4 osoby wskazały na pokaz sztucznych ogni w Sylwestra.  
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NA PYTANIE 13: JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE PROBLEMY, KTÓRE TRAPIĄ MIESZKAŃCÓW 

GMINY? 

 22% osób odpowiedziało, że nie wie. Tyle samo wskazało fatalny stan dróg 

w gminie.  

Pozostałe odp.: • niewłaściwe zarządzanie gminą przez wójta 14 osób 

• uzależnienia 9 osób 

• brak miejsca spotkań dla młodzieży 9 osób 

• brak kanalizacji 6 osób 

• brak rozrywki, nuda 5 osób 

• wysokie opłaty za wodę, ścieki, wywóz śmieci 5 osób 

• chuligaństwo, wandalizm 4 osoby 

• bezrobocie 3 osoby 

• zaśmiecanie gminy 3 osoby 

• wysokie podatki 3 osoby 

• bieda 2 osoby 

• złe gospodarowanie pieniędzmi w gminie 2 osoby 

• brak ośrodków sportowych 2 osoby 

• mało sklepów (ubrania, rzeczy szkolne) 

• zróżnicowanie standardów życia 

• infrastruktura 

• poniżanie 

• brak oświetlenia w niektórych miejscach 

• podtopienia w niektórych miejscach 

• mało chodników i przejść 

• bezdomne psy i koty 

• WOŚP 

• zła rada gminy 

• SKM nie dojeżdżają do Celestynowa 

• zła łączność pomiędzy wsiami 
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• długie kolejki w przychodni 

• złodziejstwo 

• niskie płace 

• inflacja 

NA PYTANIE 14: CZY BYŁAŚ / BYŁEŚ KIEDYŚ WOLONTARIUSZEM?  

KIEDY, JAK DŁUGO I CO ROBIŁAŚ / ROBIŁEŚ? 

 83% chłopców i 62% dziewcząt negatywnie odpowiedziało na to pytanie. 

Pozostali wymienili akcje: sprzątanie świata (12 osób), WOŚP (4 osoby), 

zbiórka żywności w sklepach (3 osoby) i sesja dziecięca radnych  

(2 osoby).  

NA PYTANIE 15: CZY JEST TAKIE MIEJSCE W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI, GDZIE CHĘTNIE 

SPĘDZASZ CZAS Z TWOIMI RÓWIEŚNIKAMI? ZAZNACZ:  TAK / NIE.  

JEŚLI TAK – PROSIMY – OPISZ TO MIEJSCE? CO JEST W NIM TAKIEGO FAJNEGO? 

 Najczęściej padają dwie odpowiedzi: nie ma takiego (35% badanych) oraz 

boisko (34%).  

Pozostałe odp.: • Skatepark 9 osób 

• Las 9 osób 

• Plac zabaw 8 osób 

• Mój dom 5 osób 

• U kolegi/koleżanki 4 osoby 

• Pizzeria 4 osoby 

• Ławki pod gminą (dostępne Wi-Fi) 2 osoby 

• Przystanek autobusowy 1 osoba 

• Siłownia 1 osoba 

• Centrum Edukacji Leśnej 1 osoba 
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NA PYTANIE 16: PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA MIEJSC, W KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE 

BYWASZ. USZEREGUJ OD 1 DO 6, GDZIE 1 OZNACZA: „BYWAM NAJCHĘTNIEJ”,  

A 6: „BYWAM NAJMNIEJ CHĘTNIE”: SZKOŁA... ; ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (JAKIE?) ...;  

BOISKO (ZAJĘCIA SPORTOWE)...; BIBLIOTEKA...; DOM KULTURY...; WYCIECZKI 

ROWEROWE...; MÓJ DOM / BĄDŹ DOM KOLEGI / KOLEŻANKI ...; INNE?... 

 Najchętniej z wymienionych miejsc bywają w domu (81% osób badanych). 

Na drugim miejscu znalazły się wycieczki rowerowe (38%  

w przypadku dziewczyn) i boisko (47% w przypadku chłopców). Najmniej 

chętnie osoby badane spędzają czas w ośrodku kultury (61%),  

w bibliotece (44%), na zajęciach pozalekcyjnych (46%) i szkole (50%), przy 

czym wśród respondentów procent ten stanowiły także osoby, które 

zadeklarowały, że na zajęcia pozalekcyjne w ogóle nie uczęszczają,  

a w ośrodku kultury i bibliotece nie bywają.  

NA PYTANIE 17: ILE CZASU W CIĄGU DNIA PRZECIĘTNIE SPĘDZASZ PRZY KOMPUTERZE?  

 Dziewczęta deklarują około 2 godziny przeciętnie spędzanego przed 

komputerem czasu w ciąg dnia, zaś chłopcy 3 godziny.  

NA PYTANIE 18. JEŚLI KORZYSTASZ Z INTERNETU, TO CO ROBISZ NAJCZĘŚCIEJ? (ZAZNACZ 3 

PUNKTY, KTÓRE NAJBARDZIEJ DO CIEBIE PASUJĄ): 

 Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przede wszystkim korzystają  

z komputera, aby utrzymywać kontakty z rówieśnikami (81% dziewcząt  

i 80% chłopców). U chłopców na drugim miejscu znajdują się gry 

komputerowe (61%), zaś u dziewcząt słuchanie muzyki (74%).  

Na trzecim miejscu u chłopców znalazło się szukanie rozrywki (youtube, 

demotywatory; 54%), zaś u dziewcząt oglądanie filmów, szukanie 

informacji potrzebnych do nauki, szukanie rozrywki, np. youtube, 

demotywatory (44%).  
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Pozostałe odp.: • opracowuję zdjęcia i grafikę komputerową (5 dziewcząt i 2 chłopców) 

• czytam blogi (jeśli tak – czego dotyczą?): 8 dziewcząt (ulubione seriale, 

idole) i 4 chłopców (quady, średniowiecze) 

• czytam gazety 0 

• robię zakupy (5 dziewcząt i 2 chłopców) 

• śledzę różne fora (2 dziewcząt i 3 chłopców) 

• rozwijam swoje zainteresowania (4 dziewczęta i 14 chłopców) 

• piszę bloga (2 dziewczęta i 1 chłopiec) 
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66..   DDOORROOŚŚLLII ::   PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE   AANNKKIIEETT    

W badaniu wzięło udział 82 osoby (64 rodziców gimnazjalistów i 18 nauczycieli). 

Średnia wieku rodziców to lat 40, nauczycieli 42. Zostały przygotowane dwie ankiety, 

oddzielnie dla rodziców i oddzielnie dla nauczycieli. Ankiety zostały rozdane wśród rodziców 

29.01.2014 roku, w czasie wywiadówki w gimnazjum w Celestynowie, zaś wśród nauczycieli 

04.02.2014 roku, w czasie rady pedagogicznej.  

Zarówno rodziców, jak i nauczycieli pytaliśmy, na ile środowisko lokalne (instytucje, 

organizacje, grupy aktywnych obywateli) odpowiadają na potrzeby młodzieży gimnazjalnej. 

Wiele pytań związanych z tym obszarem pozostało bez odpowiedzi.  

Na pytanie, jakie instytucje realizują ofertę skierowaną do młodzieży i jakie miejsca cieszą 

się największym powodzeniem prawie 80% badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi, 

bądź zaznaczyło, że takich inicjatyw i miejsc nie ma w gminie. Ci, którzy udzielili odpowiedzi 

wpisali przede wszystkim ofertę sportową.  

Wśród instytucji mających największy wpływ na aktywizację społeczności lokalnej 

wymieniany był najczęściej Gminny Ośrodek Kultury (prawie 40% osób badanych). Jednak  

w  kontekście diagnozy potrzeb młodzieży, okazuje się, że minusem oferty GOKu jest brak 

zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 13 – 16 lat. Znamiennym jest cytat: „Inicjatywy 

dla młodych w gminie kuleją! GOK działa doskonale – organizując działania dla seniorów i 

małych dzieci, ale nie dla młodzieży.” Pozostałe pojedynczo wymieniane instytucje to: 

Gimnazjum, Fundacja Nauka Sport Rekreacja, Harcerstwo, Parafia, Biblioteka, Centrum 

Edukacji Leśnej, Pizzeria.  
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77..   SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  WWYYNNIIKKII   AANNKKIIEETT  WWYYPPEEŁŁNNIIOONNYYCCHH    

PPRRZZEEZZ  RROODDZZIICCÓÓWW  

 

 Badanie zostało przeprowadzone w dniu 29.01.2014 roku, w trakcie wywiadówki 

szkolnej. W badaniu wzięło udział 64 rodziców (44 kobiety, 16 mężczyzn, 4 osoby – brak 

danych). Przeciętna wieku rodziców: 40 lat.  

NA PYTANIE 1: „NA CZYM PANI / PANA ZDANIEM WARTO SIĘ SKUPIĆ, DZIAŁAJĄC NA 

RZECZ MŁODZIEŻY W NASZEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI?”  

Prawie 65% osób badanych odpowiedziało, że na organizowaniu wydarzeń 

mających na celu zintegrowanie młodzieży. 56% badanych rodziców, 

odpowiedziało: organizowaniu dodatkowych zajęć, rozwijających u 

młodzieży kompetencje społeczne, artystyczne  

(typu warsztaty dziennikarskie, taneczne, teatralne). Na trzecim miejscu 

(46% osób badanych) pojawiła się pozycja: organizowaniu zajęć 

pozalekcyjnych – uzupełniających wiedzę.  

NA PYTANIE  2: „Z JAKIM EWENTUALNIE SPECJALISTĄ CHCIAŁABY PANI / CHCIAŁBY PAN 

SPOTKAĆ SIĘ, CHCĄC WZMOCNIĆ SWOJE KOMPETENCJE JAKO RODZICA?” 

Na pierwszym miejscu znalazł się psycholog (42% respondentów), 

a tematy, jakie badani rodzice chcieliby z nim poruszyć to: jak dotrzeć  

do dziecka; rozwój dziecka; potrzeby emocjonalne; agresja; jak rozmawiać 

ze zbuntowanym nastolatkiem; temat motywacji. Na drugim miejscu 

pojawił się ratownik medyczny (35% badanych): udzielanie pierwszej 

pomocy, dokształcanie. Na trzecim miejscu (23%) wskazano specjalistę ds. 

uzależnień, a tematy, które warto z nim poruszyć to: jak ustrzec dzieci 

przed braniem narkotyków; profilaktyka; używki – skutki uboczne. 
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NA PYTANIE  3: „SKĄD RODZICE CZERPIĄ WIEDZĘ O SWOIM DZIECKU?”  

Rodzice biorący udział w badaniu deklarują, że najczęściej czerpią wiedzę  

o swoim dziecku z relacji ze swoim dzieckiem, ze wspólnych doświadczeń. 

Czasami czerpią tę wiedzę z internetu, od nauczycieli i od innych rodziców. 

Rzadko dowiadują się o swoim dziecku od jego znajomych i rzadko  

z czasopism. Rodzice zadeklarowali, że nigdy nie korzystali z konsultacji  

z psychologiem, jako źródłem informacji o swoim dziecku.  

NA PYTANIE  4: „W KTÓRYCH ZAJĘCIACH / WARSZTATACH WZIĘŁABY PANI / WZIĄŁBY 

PAN UDZIAŁ?” 

Aż 65% badanych osób zadeklarowało, że wzięłoby udział w warsztacie 

dotyczącym komunikacji z nastoletnim dzieckiem. Na drugim miejscu  

(42% odpowiedzi) znalazł się warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktu  

z dzieckiem. Na trzecim (37%): wspólny weekendowy wyjazd  

z dzieckiem i innymi rodzinami / aktywny wypoczynek, integracja.  

NA PYTANIE  5::  „Z JAKICH FORM WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ NAJCZĘŚCIEJ PANI / PAN 

KORZYSTA?”   

Prawie wszyscy uczestnicy badania jednogłośnie odpowiedzieli (96%),  

że korzysta z wywiadówek. Na drugim miejscu znalazła się korespondencja: 

listy, dzienniczek ucznia (32%).  

NA PYTANIE  6::  „JAK PANI / PANA DZIECKO SPĘDZA WOLNY CZAS? CO ROBI PO SZKOLE?”   

Na pierwszym miejscu (50%) pojawił się w odpowiedziach czas spędzany 

przez dziecko przy komputerze (głownie gry i portale społecznościowe).  

Kolejno: spotkania z przyjaciółmi i czytanie książek (po 32%).  
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NA PYTANIE  7::  „JAKIE INICJATYWY WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI I NA ICH RZECZ BYŁY 

PODEJMOWANE W NASZEJ GMINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

SPRAW MŁODYCH LUDZI? JAKA INICJATYWA ODNIOSŁA NAJWIĘKSZY 

SUKCES?”   

Niestety, aż 75% osób badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi,  

co więcej 8 respondentów napisało, że nie było żadnych tego typu 

inicjatyw. 9 pozostałych wymienia pojedyncze akcje: WOŚP (4 osoby), 

turnieje sportowe (2 osoby), budowa Orlika (2 osoby), pikniki rodzinne  

(2 osoby).  

NA PYTANIE 8::  „CZY BYŁABY PANI / BYŁBY PAN SKŁONNY WŁĄCZYĆ SIĘ  

W PRZYSZŁOŚCI W REALIZACJĘ TEGO TYPU ZAJĘĆ?”  

40% badanych rodziców deklaruje chęć uczestnictwa w przyszłych 

inicjatywach na rzecz młodych ludzi. 17% nie jest zainteresowany, pozostali 

się nie określili.  

NA PYTANIE 9: „Z JAKIEJ OFERTY I Z JAKICH MIEJSC MOGĄ KORZYSTAĆ MŁODZI LUDZIE 

PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH? KTÓRE SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE?”  

53% osób badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, co więcej 

dodatkowych 7 osób twierdzi, że w gminie nie ma takich miejsc i oferty 

zaadresowanej do młodzieży. Pojawiają się pojedyncze odpowiedzi: 

Gminny Ośrodek Kultury (8 osób), skatepark (4 osoby), Orlik (7 osób).  

NA PYTANIE  10: „JAKIE INSTYTUCJE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ZAJMUJĄ SIĘ 

DZIAŁANIAMI NA RZECZ MŁODYCH LUDZI? JAKIE SĄ MOCNE I SŁABE 

STRONY TYCH DZIAŁAŃ?”  

62% respondentów nie odpowiedziało na to pytanie, dodatkowo 6 osób 

odnotowało, że nic nie wie o takich instytucjach w gminie, które działałyby 

na rzecz młodzieży.  Wśród osób, które jednak wskazują takie instytucje, 

najczęściej wymieniany jest Gminny Ośrodek Kultury (15% badanych). 

Respondenci doceniają szeroką ofertę GOK i zaangażowanie osób tam 
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pracujących, natomiast wskazują, że powierzchnia budynku nie przystaje 

do zapotrzebowania, dużo zajęć jest odpłatnych, oferta jest głównie 

skierowana do dzieci i osób starszych. Pozostałe odpowiedzi są zgłaszane 

pojedynczo: ktoś wspomniał o szkołach, ktoś o parafii, harcerstwie,  

czy bibliotece.  

NA PYTANIE  11: „JAKIE SĄ POMYSŁY NA WSPIERANIE I ROZWIĄZYWANIE SPRAW 

MŁODYCH LUDZI PRZEZ INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I GRUPY AKTYWNYCH 

OBYWATELI W NASZEJ GMINIE?”  

Aż 82% respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. 

Dodatkowo 15% napisało, że nic nie wie na temat takich pomysłów  

w gminie. Jedyny głos, jaki się pojawił to wspieranie młodych ludzi  

w kontekście uprawiania sportów.  

NA PYTANIE 12: „CZY W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DZIECKO ZASYGNALIZOWAŁO 

PAŃSTWU POTRZEBĘ UCZESTNICZENIA W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH, 

NIEDOSTĘPNYCH W NASZEJ GMINIE? JAKICH?” 

54% respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 18% napisało, że: nie. 

Pozostali zgłosili: kurs gry na instrumentach (5 osób), kurs tańca  

(4 osoby), basen (4 osoby), nauka języków obcych, poza tym, co w szkole  

(4 osoby), lodowisko (2 osoby). Dodatkowo pojawiły się pojedyncze zajęcia 

typu: kolarstwo, kluby sportowe, zajęcia terenowe (np. rajdy piesze), 

łucznictwo. 
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88..   SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  WWYYNNIIKKII   AANNKKIIEETT  WWYYPPEEŁŁNNIIOONNYYCCHH    

PPRRZZEEZZ  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII   

W dniu 04.02.2014 roku na Radzie Pedagogicznej zostało rozdanych 40 ankiet  

dla nauczycieli Gimnazjum. 18 ankiet zostało zwróconych. 

Ilość osób biorących udział w badaniu z uwzględnieniem wieku i płci: 18 osób  

(1 mężczyzna; 15 kobiet; 2 brak danych), w tym 5 osób w przedziale wiekowym  

30 – 40 lat, 4 osoby w przedziale: 40 – 50 lat oraz 2 osoby w przedziale 50 – 60 lat (7 osób nie 

zaznaczyło wieku). Średnia wieku: 42 lata. 

NA PYTANIE 1: „NA CZYM PANI / PANA ZDANIEM WARTO SIĘ SKUPIĆ, DZIAŁAJĄC NA 

RZECZ MŁODZIEŻY W NASZEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI?” 

Aż 77% osób badanych odpowiedziało, że na organizowaniu dodatkowych 

zajęć, rozwijających u młodzieży kompetencje społeczne, artystyczne (typu 

warsztaty dziennikarskie, taneczne, teatralne). 61% nauczycieli, biorących 

udział w badaniu odpowiedziało: organizowaniu wydarzeń mających  

na celu zintegrowanie młodzieży. Trzecie miejsce (55% badanych): 

organizowaniu zajęć pozalekcyjnych – uzupełniających wiedzę.  

NA PYTANIE 2:  „JAKIE UMIEJĘTNOŚCI, NARZĘDZIA, KOMPETENCJE BYŁYBY PANI / PANU 

POMOCNE W PROWADZENIU ZAJĘĆ Z DZIEĆMI / MŁODZIEŻĄ?”  

66% osób badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.  

2 osoby wskazały metody i techniki pracy terapeutycznej; kolejne  

2 wskazały fundusze potrzebne na prowadzenie zajęć; 1 osoba podała: 

czas. 
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NA PYTANIE 3: „Z JAKIMI SPECJALISTAMI POTRZEBOWAŁABY SIĘ SPOTKAĆ MŁODZIEŻ 

NASZEJ GMINY? JAKIE TEMATY WARTO PORUSZYĆ? (PROSZĘ DOPISAĆ 

EWENTUALNIE TEMAT SPOTKAŃ)”  

Aż 88% osób badanych zaznaczyło psychologa (tematy, które się pojawiły 

to: zmiany w okresie dojrzewania, moje istnienie w grupie, kultura 

osobista, cyberprzemoc). Na drugim miejscu pojawił się specjalista ds. 

uzależnień (61% nauczycieli). Wymienione zostały tematy: nowe 

uzależnienia, uzależnienia od komputera, alkoholu, konsekwencje 

uzależnień.  Trzecie miejsce (55%) zajął policjant. Tematy, które mógłby 

policjant poruszyć z młodzieżą to: odpowiedzialność za swoje czyny; 

konsekwencje prawne różnych zachowań, naruszających prawo; 

bezpieczeństwo; prawo a internet; umiejętność zachowania się  

w  sytuacji zagrożenia: agresji, napadu, znęcania się.  

NA PYTANIE 4: „JACY SPECJALIŚCI I NA JAKI TEMAT MOGLIBY PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z 

RODZICAMI?”   

Podobny rozkład jak w pytaniu 3 tj. 61% badanych nauczycieli wskazało 

psychologa,  27% policjanta. Proponowane tematy spotkań psychologa  

z rodzicami to: psychologia rozwojowa, osobowości;  jak wychowywać 

dzieci; motywowanie dziecka do nauki i rozwoju; dobre relacje  

z dzieckiem;  komunikacja i rozwiązywanie problemów; cyberprzemoc. 

Wśród tematów rodziców z psychologiem znalazły się: bezpieczeństwo 

dzieci w szkole, w internecie, za co i w jakim zakresie odpowiadają nasze 

dzieci.  

NA PYTANIE 5: „JAKIE INICJATYWY WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI I NA ICH RZECZ  

BYŁY PODEJMOWANE W NASZEJ GMINIE, ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM SPRAW MŁODYCH LUDZI?  

JAKA INICJATYWA ODNIOSŁA NAJWIĘKSZY SUKCES?”  

44% respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.  

3 osoby napisały, że nie wiedzą nic o takich inicjatywach. Jedna wypowiedź 
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jest znacząca: „Inicjatywy dla młodych kuleją! GOK działa doskonale  

– organizując działania dla seniorów i małych dzieci, ale nie dla 

młodzieży”. Pojawiały się pojedyncze odpowiedzi: 2 osoby zaznaczyły 

pikniki rodzinne, 2 osoby projekt: „Kompetencje naszą siłą” Fundacji Nauka 

Sport Rekreacja, 1 osoba WOŚP, 1 osoba skatepark, 1 osoba Orlik,  

1 Centrum Edukacji Leśnej.  

NA PYTANIE  6: „Z JAKIEJ OFERTY I Z JAKICH MIEJSC MOGĄ KORZYSTAĆ MŁODZI LUDZIE 

PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH? KTÓRE SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE?” 

61% wymieniło oferty sportowe (Orlik, skatepark, turnieje). Na drugim 

miejscu znalazł się Gminny Ośrodek Kultury (33%). 3 osoby wymieniły ZHP.  

NA PYTANIE  7: „JAKIE INSTYTUCJE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ZAJMUJĄ SIĘ 

DZIAŁANIAMI NA RZECZ MŁODYCH LUDZI? 

 JAKIE SĄ MOCNE I SŁABE STRONY TYCH DZIAŁAŃ?”  

1/3 osób badanych nie udzieliła żadnej odpowiedzi na to pytanie.  Prawie 

40% respondentów wskazało na Gminny Ośrodek Kultury, zaznaczając 

jednocześnie, że zajęcia w większości są odpłatne oraz, że brakuje oferty 

skierowanej do młodzieży w wieku 13 – 16 lat. 3 respondentów wskazało 

ZHP; 2 osoby Fundację Nauka Sport Rekreacja; 2 osoby szkoły w gminie  

(nie podając mocnych i słabych stron).  

NA PYTANIE  8: „JAKIE SĄ POMYSŁY NA WSPIERANIE I ROZWIĄZYWANIE SPRAW 

MŁODYCH LUDZI PRZEZ INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I GRUPY AKTYWNYCH 

OBYWATELI W NASZEJ GMINIE?”  

61% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Dodatkowo 3 respondentów 

odpowiedziało, że nie wie, bądź że nie ma grup aktywnych obywateli.  

Pojawiały się pojedyncze: wyjazdy do kina, teatru, zajęcia sportowe, 

konkursy, Centrum Edukacji Leśnej, Towarzystwo Historyczne, ZHP.  



 

 


