Szanowni Państwo,
Obecnie są prowadzone w regionie badania dotyczące sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Chodzi o uzyskanie materiału umożliwiającego pomoc Państwu w uzyskaniu
zatrudnienia w Państwa miejscowości lub okolicy.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. Tylko Państwa przemyślenia i spostrzeżenia są w stanie nam
pomóc w zgromadzeniu wiarygodnego materiału i jego wykorzystaniu na rzecz polepszenia
sytuacji zawodowej mieszkańców Państwa regionu.
Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Jej wyniki zostaną opracowane w formie
zbiorczych zestawień statystycznych i wykorzystane w celach badawczych.
Z góry dziękujemy za współpracę i udzieloną pomoc

Uwaga: Wypełniając poniższą ankietę proszę zaznaczyć kółkiem wybrane odpowiedzi,
Np.: ,,Jaki mamy teraz rok?”
c
a) 2006
b) 2008
c) 2010
Chyba, że w danym pytaniu będzie wskazany inny rodzaj zaznaczenia.
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1. Czy w Pana/i miejscowości lub okolicy ludzie mają problem ze znalezieniem pracy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
2. Co Pana/i zdaniem prócz braku miejsc pracy, może mieć wpływ na bezrobocie wśród
mieszkańców Pani/a miejscowości i okolicy? (proszę wskazać 2 przyczyny)
a) brak doświadczenia zawodowego
b) niskie kwalifikacje, umiejętności lub brak wykształcenia
c) nieumiejętność poszukiwania pracy
d) brak instytucji, specjalistów, którzy fachowo poradziłyby, jak szukać pracy
e) brak umiejętności i odwagi do założenia własnej firmy
3. Jak Pan/i myśli, co jest powodem Pana/i bezrobocia? (proszę wskazać 2 przyczyny)
a) brak doświadczenia zawodowego
b) niskie kwalifikacje, umiejętności lub brak wykształcenia
c) nieumiejętność poszukiwania pracy
d) brak instytucji, specjalistów, którzy fachowo poradziłyby mi, jak i gdzie szukać pracy
e) brak umiejętności i odwagi do założenia własnej firmy
4. Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i zarobkowo?
a) tak
b) nie
5. Czy kiedykolwiek miał Pan/i własną firmę, prowadził/a działalność gospodarczą?
a) tak
b) nie
6. Czy chciałby/aby, Pan/i, aby jakaś instytucja, organizacja lub specjalista pomógł Panu/i
znaleźć zatrudnienie?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
7. Czy w Pana/i miejscowości i okolicy jest wystarczająca ilość instytucji wspierających
osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
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8. Proszę wskazać, jakich działań wspierających osoby bezrobotne brakuje lub nie brakuje w
Pana/i miejscowości i okolicy? (proszę wstawić ,,X” w odpowiednie kratki)
Lp.
1.

Rodzaj działania

5.

Szkolenia rozwijające umiejętności
Poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy (jak
szukać? gdzie szukać?)
Warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych,
(życiorys, list motywacyjny)
Warsztaty z cyklu, jak założyć własną firmę
Warsztaty rozmów z pracodawcą

6.
7.

Możliwość odbycia stażu zawodowego
Pomoc w przekwalifikowaniu (zmianie zawodu)

2.
3.
4.

Brakuje

trochę tak,
trochę nie

Nie brakuje

9. Obecnie wiele osób zamiast pracować dla kogoś, zakłada własne firmy. Czy chciałby/aby
Pan/i mieć swój własny interes?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
10. Czy chciałby/aby Pan/i mieć swój własny interes na terenie ,,Doliny Karpia”?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
11. Proszę wskazać, które czynniki mogą Pana/ią zachęcić do założenia własnego biznesu?
(proszę wskazać 3 czynniki)

a) seminaria na temat lokalnego rynku pracy, pokazujące w jaką działalność warto
inwestować
b) możliwość uzyskania pieniędzy na założenie własnej firmy
c) szkolenia dla osób zakładających biznes np. z prowadzenia ksiąg rachunkowych,
prowadzenia negocjacji w biznesie, tworzenia stron www
d) punkty informacyjne wspierające przedsiębiorców w problemach prawnych i
administracyjnych
e) możliwość uzyskania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia firmy poprzez odbycie
stażu w przedsiębiorstwie z interesującej Pana/ią branży
f) pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników Pana/i firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
12. Proszę wskazać, które czynniki mogą zniechęcić Pana/ią do założenia własnego biznesu?
(proszę wskazać 3 czynniki)

a) brak pomysłu na biznes
b) brak pieniędzy na założenie własnej firmy
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c) brak wiedzy i umiejętności do założenia własnego biznesu, np. jak prowadzić księgi
rachunkowe, jak negocjować w biznesie, jak założyć stronę www
d) brak punktów informacyjnych wspierających przedsiębiorców w problemach prawnych i
administracyjnych
e) trudności w uzyskania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia firmy poprzez odbycie
stażu w przedsiębiorstwie z interesującej Pana/ią branży
f) trudności w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników Pana/i firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
Metryczka:
Metryczka:
1. Miejsce zamieszkania:
a) gmina Zator
b) gmina Przeciszów
c) gmina Brzeźnica
d) gmina Osiek
e) gmina Przeciszów

2. Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna

3. Rodzaj wykształcenia
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe
e) inne

4. Jak długo jest Pan/i bezrobotny/a:
a) do roku
b) powyżej roku

5. Czy korzystał/a Pan/i kiedykolwiek ze
szkoleń organizowanych przez UP/OPS?
a) tak
b) nie

6.Czy był/a Pan/i kiedykolwiek na stażu
organizowanym przez UP/OPS?
a) tak
b) nie

7. Wiek:
a) 18 – 26
b) 27- 35
c) 36 – 45
d) powyżej 45
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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