El Pla d'Inclusió i Cohesió Social d'Alaquàs serà l'eina principal de direcció i
ordenació de les mesures i actuacions d'inclusió i cohesió social que es vincularan al
territori d'Alaquàs.
I per a fer realitat aquest Pla, se sol·licita la participació ciutadana de diverses
maneres, sent una d'elles la següent enquesta, a la qual els convidem a contestar per a
poder formar part d'aquest Pla.

La següent enquesta consta de 9 preguntes, majoritàriament de respostes obertes,
perquè vostés escriguen allò que consideren convenient.
Durant el període del 8 d'octubre fins al 9 de novembre de 2018 estarà publicada en
aquesta pàgina web perquè la puguen contestar. Posterior a aquestes dates es passarà
a tractar les dades que hagen compartit amb nosaltres perquè puguen ser inclosos en el
Pla de Cohesió i Inclusió Social.
I passem a presentar-los les preguntes que hauran de contestar, i aprofitem per agrairlos la seua col·laboració.

1. Creu que vosté deuria rebre formació per a la seua inserció laboral?
Sí _____

No_____

2. Quines accions es podrien dur a terme perquè les persones que es troben en una
situació vulnerable pogueren accedir més fàcilment al mercat laboral?

3. Coneix el sistema de prestacions bàsiques per a persones en situació de risc?
Sí _____

No_____

4. Si ha contestat afirmativament a l'anterior pregunta, podria indicar quines
millores es podrien realitzar?
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5. Si coneix el funcionament dels Serveis Socials Municipals, indique com es podria
millorar el servei que es presta.

6. Què s'hauria de fer per a aconseguir que els joves acabaren els seus estudis
obtenint el graduat escolar?

7. Què creu que s'hauria de millorar de l'atenció sanitària que rep en aquest municipi?

8.

Quines

accions

s'haurien

d'activar

perquè

realment

les

dones

completament incorporades al mercat laboral?

9. Com es podria combatre la desigualtat de gènere en el mercat laboral?
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estigueren

