Witaj,
Obecnie są prowadzone w Twoim regionie badania dotyczące sytuacji młodych ludzi
na lokalnym rynku pracy. Chodzi o uzyskanie materiału umożliwiającego pomoc Tobie i
Twoim rówieśnikom w podjęciu decyzji dotyczących edukacji, zdobyciu pierwszego
doświadczenia zawodowego czy zatrudnienia po szkole średniej lub po studiach.
W związku z powyższym zwracamy się do Ciebie z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. Tylko Twoje przemyślenia i spostrzeżenia są w stanie nam pomóc
w zgromadzeniu wiarygodnego materiału i jego wykorzystaniu na rzecz polepszenia sytuacji
zawodowej młodych osób w Twoim regionie.
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 zaznaczaj 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.

Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy
w Wadowicach
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1. Czy w Twojej miejscowości lub okolicy ludzie młodzi, którzy właśnie skończyli szkołę lub
studia, mają problemy ze znalezieniem pracy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
2. Co Twoim zdaniem prócz braku miejsc pracy, może mieć wpływ na bezrobocie wśród
młodych ludzi w Twojej miejscowości i okolicy? (proszę wskazać 2 przyczyny)
a) brak doświadczenia zawodowego (nigdy nie pracowali)
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. Czy boisz się poszukiwań swojej pierwszej pracy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
4. Czy w Twojej miejscowości i okolicy jest wystarczająca ilość instytucji wspierających
młode osoby w podjęciu decyzji o dalszej edukacji, jak wybór kierunku studiów?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
5. Czy w Twojej miejscowości i okolicy jest wystarczająca ilość instytucji wspierających
młode osoby w poszukiwaniu zatrudnienia?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
6. Proszę wskaż, jakich działań z zakresu edukacji i pracy dla młodych osób brakuje lub nie
brakuje w Twojej miejscowości i okolicy? (proszę wstawić ,,X” w odpowiednie kratki)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj działania

Brakuje

Nie brakuje

trochę tak,
trochę nie

Szkolenia rozwijające umiejętności
Testy pomagające określić najlepszy dla Ciebie
kierunek studiów lub zawód
Poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy (jak
szukać? gdzie szukać?)
Warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych,
(życiorys, list motywacyjny)
Warsztaty rozmów z pracodawcą
Warsztaty z cyklu, jak założyć własną firmę
Możliwość odbycia stażu zawodowego
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7. Czy widzisz lub nie widzisz potrzeby stworzenia lokalnego programu informowania Ciebie
i Twoich rówieśników o lokalnych działaniach edukacyjnych i zawodowych dla młodzieży?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
8. Proszę wskaż w jaki sposób, chciałbyś/abyś być informowany/a o możliwości pracy, stażu
bądź warsztatów dla młodych osób w Twoim mieście i okolicy? (proszę wskazać 2 czynniki)
a) odpowiednia strona www, na którą można mieć dostęp z komputera domowego, w
bibliotece lub szkole
b) tablice informacyjne rozwieszone w szkole, domach kultury, urzędach pracy
c) specjalne stworzone centrum wsparcia edukacyjno-szkoleniowego dla młodych osób
d) ogłoszenia w lokalnych mediach, jak: prasa, radio, telewizja
e) inne, jakie? …..........................................................................................................................
9. Obecnie wiele osób zamiast pracować dla kogoś, zakłada własne firmy. Czy chciałbyś/abyś
mieć w przyszłości swój własny interes?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
10. Czy chciałbyś/abyś mieć swój własny interes na terenie ,,Doliny Karpia”?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
11. Proszę wskaż, które czynniki mogą Cię 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 Ciebie branży
f) pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników waszej firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
12. Proszę wskaż, które czynniki mogą Cię zniechęcić do założenia własnego biznesu? (proszę
wskazać 3 czynniki)

a) brak pomysłu na biznes
b) brak pieniędzy na założenie własnej firmy
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
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e) trudności w uzyskania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia firmy poprzez odbycie
stażu w przedsiębiorstwie z interesującej Ciebie branży
f) trudności w znalezieniu odpowiedniego personelu do własnej firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….

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 szkoły
a) gimnazjum
b) liceum
c) technikum
d) szkoła zawodowa
e) uczelnia wyższa

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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