Konkurs na „Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci’2007”
Ankieta dla rodziców i opiekunów dzieci
Szanowni Państwo,
Gorąco zachęcam Państwa do wypowiedzenia się na temat placów zabaw, z których korzystają Wasze dzieci.
Wypełniając jedną ankietę oceniacie Państwo jeden plac zabaw. Jeśli chcecie ocenić więcej palców zabaw
wypełnijcie kolejne ankiety. Państwa opinie posłuŜą do doskonalenia placów zabaw zgodnie z Państwa
oczekiwaniami.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane niŜej pytania poprzez zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi.
W końcowej części ankiety mają Państwo moŜliwość przedstawienia swoich uwag oraz Ŝyczenia/marzenia
Waszych dzieci dotyczącego placu zabaw.
Marta Widz
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rodziny

A

B

1. Proszę opisać lokalizację
placu, na temat którego będzie
Pan/Pani wyraŜała swoją opinię
2. Kto Pana/Pani zdaniem
zarządza tym placem zabaw?
JeŜeli zna Pan/Pani dokładny
adres – proszę o wpisanie go
obok.
3. Czy zgłaszał(a) Pan/Pani
zarządcy swoje uwagi dotyczące
stanu technicznego i
bezpieczeństwa urządzeń,
czystości na placu, itp.?

Dzielnica:

Ulica, numer najbliŜszego domu, nazwa
parku: ........................

Nazwa zarządcy:
Adres:

□ tak, kilkakrotnie
□ tak, raz
□ nie, nigdy

□ tak, w krótkim czasie
4. Czy zarządca reaguje na uwagi
□ tak, ale po dłuŜszym czasie/wielokrotnych zgłoszeniach
i wnioski zgłaszane przez
□ nie, w ogóle nie reaguje
rodziców/opiekunów?
□ nie wiem, nie zgłaszałam/em uwag

5. Czy Pani/Pana zdaniem na
placu zabaw jest zawsze czysto?

6. Czy kosze na śmieci są
dostatecznie często opróŜniane?

C

7. Czy piasek w piaskownicy jest
czysty, a częstotliwość wymiany
piasku wystarczająca?

□ tak, na placu zawsze jest czysto
□ nie, w mojej opinii teren jest sprzątany za rzadko lub niedokładnie
□ nie, w mojej opinii teren wcale nie jest sprzątany
□ nie mam zdania
□ tak, kosze nigdy nie są przepełnione
□ tak, ale po opróŜnieniu wokół koszy pozostają porozrzucane śmieci
□ nie, kosze są opróŜniane za rzadko
□ nie mam zdania
□ na placu zabaw nie ma kosza/koszy na śmieci
□ piasek jest zawsze czysty, widać, Ŝe wymieniany jest często
□ piasek nie zawsze jest czysty, widać, Ŝe wymieniany za rzadko
□ piasek zawsze jest brudny, moim zdaniem w ogóle nie jest
wymieniany
□ na placu nie ma piaskownicy

8. Czy Pana/Pani zdaniem
zarządca dba naleŜycie o stan
techniczny urządzeń (na bieŜąco
wymienia niesprawne elementy,
prowadzi bieŜącą konserwację –
malowanie, smarowanie, itp.)?

□ tak, nie mam zastrzeŜeń
□ nie, widać brak zainteresowania osoby odpowiedzialnej za stan
urządzeń
□ nie, dodatkowo zarządca nie reaguje mimo zgłoszeń
□ nie mam zdania

9. Czy Pana/Pani zdaniem
zarządca zabezpieczył naleŜycie
plac zabaw przed dostępem
zwierząt (psy, koty)?

□ tak, plac jest bardzo dobrze zabezpieczony
□ tak, plac jest raczej dobrze zabezpieczony
□ nie, plac jest raczej niezabezpieczony
□ nie, plac jest w ogóle niezabezpieczony
□ nie mam zdania

D

10. Czy słyszał(a) Pan(i) o
jakichś wypadkach, które miały
miejsce na tym placu zabaw w
związku z niewłaściwą
konserwacją urządzeń/ brakiem
sprzątania itp?

□ tak, powodem było niesprawne urządzenie, uszkodzone elementy
urządzeń, ostre krawędzie, wystające gwoździe, odsłonięte fundamenty
itp.
□ tak, powodem były ostre przedmioty na terenie placu, np. potłuczone
nieuprzątnięte szkło, drewno itp.
□ nie, nie słyszałam/em o Ŝadnych wypadkach

E

11. Proszę ocenić zarządzanie
placem zabaw.

□ zarządzanie efektywne i z zaangaŜowaniem
□ dbałość o plac zabaw, mimo niewielkich nakładów inwestycyjnych
□ zarządzanie takie sobie
□ plac zabaw jest źle zarządzany, nic się nie dzieje

F

12. NajwaŜniejsze uwagi - Co
naleŜałoby poprawić/ zmienić,
aby plac zabaw był bardziej
bezpieczny i czysty?

1.
2.
3.

1.
G

13. NajwaŜniejsze Ŝyczenia
opiekunów – marzenia małych
uŜytkowników

2.
3

Proszę teŜ o podanie kilku informacji o sobie.
Płeć

H

□ kobieta

□ męŜczyzna

14. Ile lat ma dziecko
□ do 7 lat
□ 7 – 12 lat
□ powyŜej 12 lat
korzystające/mają dzieci
korzystające z ocenianego przez
Pana/Panią placu zabaw?
15. Jak często korzysta Pana/Pani
□ codziennie
□ częściej niŜ raz w tygodniu
dziecko/dzieci korzyta(ją) z tego
□ kilka razy w miesiącu
□ sporadycznie
placu zabaw?
□ blisko mieszkam/ mam wygodny dojazd
□ w okolicy nie ma innego terenu zabaw dla dzieci
□ plac zabaw jest kameralny i nie ma tłoku
16. Dlaczego właśnie z tego placu
□ jest to zadbany plac zabaw
zabaw korzysta(ją) Pana/Pani
□ plac jest ogrodzony i mam pewność, Ŝe nie wchodzą tu zwierzęta
dziecko/dzieci najczęściej?
□ dziecko jest tu bezpieczne – urządzenia są sprawne, a teren czysty
□ nie przychodzi tu starsza młodzieŜ, która zakłóca spokój
inne, jakie?

Opracowała: Beata Burchardt, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Konsultacja: Inga Domagała, Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego Urzędu m.st. Warszawy

