WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE SKIEROWANEJ DO MIESZKAŃCÓW CAŁEGO STANU
Projekt mieszkaniowy „Housing Blueprint” to plan, w opracowanie którego wkład
ma wiele osób i który jest tworzony dla wielu ludzi i społeczności stanu Illinois.
Dążymy do opracowania planu, który obejmie wszystkie osoby w całym naszym stanie i będzie dla nich
odpowiedni. Zapraszamy i gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców stanu Illinois do wypełnienia
poniższej ankiety, aby w ten sposób podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, poglądami, potrzebami
i nadziejami na przyszłość.
Poniższa ankieta składa się z 6 części, które zawierają pytania dotyczące Ciebie oraz atutów Twojej
społeczności, jej potrzeb i wizji na przyszłość. Odpowiedzi udzielone w ankiecie są całkowicie anonimowe
i żadne pytanie – oprócz tego, które dotyczy kodu pocztowego respondenta – nie jest obowiązkowe.
Prosimy wypełnić tyle części i odpowiedzieć na tyle pytań, ile zechcesz – nie musisz odpowiadać na
wszystkie pytania. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu tej ankiety, kliknij poniższy przycisk:
POTRZEBUJĘ POMOCY W WYPEŁNIENIU ANKIETY LUB CHCĘ WYPEŁNIĆ JĄ PRZEZ TELEFON

INFORMACJE O RESPONDENCIE
Kod pocztowy *

Miejscowość

i Hrabstwo

Obecnie wynajmujesz mieszkanie czy jesteś właścicielem mieszkania?
Wynajmuję

Posiadam na
własność

Wynajmuję, ale jestem
zainteresowany(-a)
posiadaniem na własność

Posiadam na własność, ale
jestem zainteresowany(-a)
wynajęciem

Pochodzenie / Rasa (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Indianin lub rdzenny
mieszkaniec Alaski

Azjata, nie z Azji
południowowschodniej

Latynos lub Latynos
hiszpańskojęzyczny lub osoba
pochodzenia latynoskiego

Rdzenny Hawajczyk
lub mieszkaniec
innych Wysp Pacyfiku

Odmawiam udzielenia
odpowiedzi

Azjata z
południowowschodniej Azji

Czarnoskóry lub
Afroamerykanin

Rasa biała

Inna rasa/
pochodzenie
etniczne

Tożsamość płciowa (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Płeć żeńska

Niebinarna tożsamość płciowa

Płeć męska

Transpłciowość

Wolę samookreślenie / inna
tożsamość

Odmawiam udzielenia
odpowiedzi

Jeśli wybrałeś(-aś) odpowiedź „Inna tozsamosc”, opisz ją:

(0 z maksymalnie 75 znaków)

WPŁYW EPIDEMII COVID-19
Epidemia COVID-19 wpłynęła lub wpłynie na mnie w następujący sposób:
Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Moje koszty mieszkaniowe są
niemożliwe do opłacenia
Utrata pracy lub zmniejszenie
liczby godzin pracy / obniżenie
wynagrodzenia
Utrata lub obawa utraty
mojego miejsca zamieszkania
Utrata lub obawa utraty
możliwości w zakresie opieki
nad dziećmi / edukacji
Wpływ na moje zdrowie
(fizyczne, psychiczne itp.)
Wpływ na moje możliwości
dostępu do niezbędnych
udogodnień (sklepy
spożywcze, opieka zdrowotna
itp.)
Wpływ na moje możliwości
komunikowania się z innymi
osobami
Wpływ na moje możliwości
dostępu do zasobów, edukacji
i pomocy (szkolenia
zawodowe, poradnictwo itp.)
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MIEJSCE ZAMIESZKANIA
W mojej społeczności miejsca zamieszkania...
Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Są w dobrym stanie
Są przystępne cenowo dla
gospodarstw domowych
osiągających dochody na
różnym poziomie
Oferują dobre możliwości i
opcje pod względem najmu
Oferują dobre możliwości i
opcje pod względem posiadania
na własność / kupna domu
Oferują różnorodne opcje
zakwaterowania,
odpowiadające różnym stylom
życia i preferencjom
Oferują różnorodne opcje
zakwaterowania, spełniające
potrzeby różnych gospodarstw
domowych
Są dostępne dla osób starszych,
mających dodatkowe potrzeby
(łatwość dostępu, usługi
opiekuńcze itp.)

Moja społeczność potrzebuje…

Więcej możliwości wynajmu
mieszkań
Więcej możliwości dla
właścicieli domów
Bardziej przystępnych cenowo
możliwości mieszkaniowych
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Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
Nie dotyczy
nie
zgadzam się

Więcej miejsc zamieszkania i
zasobów dla bezdomnych
Więcej miejsc zamieszkania,
gdzie zapewnione są usługi i
udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych lub osób o
specjalnych potrzebach
Zasobów mających na celu
pomóc w udoskonaleniu
(remontach) domów
Zasobów służących ochronie
domów przed powodzią lub
innymi klęskami żywiołowymi
Zasobów pomocnych w
rozwiązywaniu problemów z
pustostanami i opuszczonymi
domami
Materiałów edukacyjnych,
które pomogą właścicielom
domów uniknąć egzekucji
hipotecznej
Materiałów edukacyjnych,
które pomogą danym osobom
przygotować się do zakupu
domu
Materiałów edukacyjnych,
które pomogą danym osobom w
zdobyciu umiejętności
finansowych
Pomocy technicznej w
znalezieniu i wdrożeniu
zasobów rozwojowych
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Wybieram życie w swojej społeczności ze względu na…

(wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi)

Przystępne cenowo
mieszkanie

Sprawy osobiste (bliskość
rodziny, przyjaciół itp.)

Zatrudnienie / dojazdy do
pracy

Kulturę / życie społeczne

To, że podoba mi się taka
jakość życia

Inne powody

Jeśli wybrałeś(-aś) odpowiedź „Inne powody”, opisz je:

(0 z maksymalnie 75 znaków)

ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI
Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Moja społeczność przyjaźnie
przyjmuje ludzi z różnych
środowisk, kultur, ras i grup
etnicznych:

W mojej obecnej sytuacji życiowej z łatwością jestem w stanie...
Podróżować samochodem
Podróżować rowerem
Chodzić pieszo chodnikami i
ścieżkami
Uzyskać dostęp do transportu
publicznego
Dojeżdżać do pracy

Moja społeczność ma następujące zasoby, które zaspokajają moje potrzeby:
Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Możliwości rekreacyjne (parki,
szlaki, zajęcia fitness itp.)
Możliwości edukacyjne
Możliwości w zakresie opieki
nad dziećmi
Usługi bankowe i prawne
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Zdecydowanie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
Nie dotyczy
nie
zgadzam się

Zgadzam
się

Nie mam
zdania

Nie
zgadzam
się

Zdecydowanie
nie
Nie dotyczy
zgadzam się

Zasoby tłumaczeniowe /
językowe dla osób, które nie
mówią po angielsku
Zapewnienie wsparcia i usługi
społeczne
Możliwości w zakresie opieki
zdrowotnej oraz apteki
Możliwości dostępu do sklepów
spożywczych i świeżej żywności
Usługi gastronomiczne i
detaliczne
Możliwości zatrudnienia

Możliwości transportu w mojej społeczności...
Zdecydowanie
zgadzam się

Są przystępne cenowo
Są bezpieczne (znaki drogowe,
ścieżki rowerowe itp.)
Są w dobrym stanie (jakość
dróg, utrzymanie chodników
itp.)
Zaspokajają moje potrzeby
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MOCNE STRONY SPOŁECZNOŚCI
Prosimy wymienić maksymalnie 3 najmocniejsze strony lub największe atuty Twojej społeczności (długość
każdej odpowiedzi jest ograniczona do 75 znaków) (Przykładowe odpowiedzi: społeczność pozostająca z sobą w
bliskich relacjach, wiele możliwości rekreacyjnych, przystępne cenowo mieszkania, dobra edukacja publiczna itp.)

(1) Najmocniejsze strony lub największe atuty Twojej społeczności

(0 z maksymalnie 75 znaków)

(2) Najmocniejsze strony lub największe atuty Twojej społeczności

(0 z maksymalnie 75 znaków)

(3) Najmocniejsze strony lub największe atuty Twojej społeczności

(0 z maksymalnie 75 znaków)

WIZJA SPOŁECZNOŚCI
Prosimy wymienić maksymalnie 3 cele, co do których chciał(a)byś, żeby zostały osiągnięte przez Twoją
społeczność (długość każdej odpowiedzi jest ograniczona do 75 znaków) (Przykładowe odpowiedzi: zwiększenie
liczby mieszkań ekologicznych, zapewnienie zakwaterowania wszystkim bezdomnym, zwiększenie liczby mieszkań w
pobliżu środków transportu, przyciągnięcie młodych mieszkańców, zwiększenie liczby własności mieszkań itp.)

(1) Cel, co do którego chciał(a)byś, żeby został osiągnięty przez Twoją społeczność
(0 z maksymalnie 75 znaków)

(2) Cel, co do którego chciał(a)byś, żeby został osiągnięty przez Twoją społeczność
(0 z maksymalnie 75 znaków)

(3) Cel, co do którego chciał(a)byś, żeby został osiągnięty przez Twoją społeczność
(0 z maksymalnie 75 znaków)

WYŚLIJ
Lub wyślij na adres:
Naciśnij „WYŚLIJ” lub wyślij e-mail na adres:
info@ILHousingBlueprint.org
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