
 

 

 

 

FGI z chorzowską młodzieżą 

Wprowadzenie 

Informacje o projekcie i idei powołania CUMY. 

I. Określenie potrzeb chorzowskiej młodzieży w zakresie nabywania kompetencji społeczno-
zawodowych. 

1. Jakie kompetencje/umiejętności są obecnie najważniejsze dla zdobycia dobrej pracy / osiągnięcia kariery 

zawodowej?  

2. Czy Waszym zdaniem, Wasi rówieśnicy (chorzowska młodzież / osoby młode) jest zainteresowana 

zdobywaniem tych kompetencji/umiejętności? Jeśli nie, to dlaczego? 

3. Czy szkoła/studia są wystarczające dla zdobycia odpowiednich kompetencji/umiejętności przydatnych na rynku 

pracy? Jeśli nie, to gdzie i w jaki sposób można je uzupełniać? 

4. Jakie, Waszym zdaniem, są wśród rówieśników (chorzowskiej młodzieży/osób młodych) najpopularniejsze 

sposoby nabywania i/lub uzupełniania tych kompetencji/umiejętności?  

5. Czy Waszym zdaniem, wszyscy zainteresowani mają równe szanse w zdobywaniu tych 

kompetencji/umiejętności? Jeśli nie to dlaczego? W jaki sposób te szanse powinno się wyrównać?  

6. Jakie wsparcie jest obecnie najbardziej potrzebne chorzowskiej młodzieży w zdobywaniu tych 

kompetencji/umiejętności? Kto miałby udzielać tego wsparcia?  

II. Przedstawienie problemów z jakimi boryka się chorzowska młodzież w planowaniu ścieżki  
edukacyjno-zawodowej.  

1. Kiedy rozmawiacie z rówieśnikami (chorzowską młodzieżą/młodymi osobami) o swojej przyszłości zawodowej, 

to jakie plany dominują wśród chorzowskiej młodzieży/ludzi młodych? Czy możecie opisać kilka typowych 

(najczęściej deklarowanych) planów na przyszłość swoich rówieśników?  

2. Jak oceniacie możliwości realizacji tych planów? Od czego/kogo, Waszym zdaniem, będzie zależała ich 

realizacja?  

3. Czy fakt mieszkania w Chorzowie ułatwia/ułatwi realizację tych planów? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to 

dlaczego?  

4. Czy Wy i/lub wasi rówieśnicy możecie wskazać na jakieś konkretne problemy w planowaniu swojej przyszłości 

zawodowej?  

5. Jeśli Wasi rówieśnicy nie mają planów zawodowych, to z czego Waszym zdaniem to wynika?  

6. Jakie, wśród Waszych rówieśników, są najpopularniejsze źródła informacji o rynku pracy? 

7. Czy wiecie gdzie w Chorzowie można szukać informacji na temat rynku pracy/możliwości zdobywania 

dodatkowych umiejętności/kompetencji? 



 

 

 

 

III. Określenie oczekiwań młodzieży wobec miejsca kompleksowego wsparcia dla młodzieży 
jakim będzie „CUMA” 

1. Czy Wam i/lub Waszym rówieśnikom ktoś pomaga i/lub pomagał w określaniu planów dot. przyszłości 

zawodowej? Jeśli tak, to kto? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli nie, to kto powinien pomagać w tworzeniu tych 

planów? Czyja pomoc byłaby najbardziej potrzebna?  

2. Co Wy i/lub Wasi rówieśnicy sądzą o Chorzowie jako miejscu do życia i pracy? Jak wygląda to w porównaniu do 

innych miast w regionie? ? Czy Chorzów jest miastem, które powoduje, że chce się za wszelką cenę w nim być 

i mieszkać? 

3. Czy w Chorzowie są miejsca gdzie Wy i wasi rówieśnicy możecie zdobywać przydatne informacje oraz 

praktyczne umiejętności przygotowujące do wejścia na rynek pracy (np. przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych, autoprezentacji, itp.)? Jeśli tak, to jakie to miejsca? Jeśli nie, to czy takie miejsce byłoby 

przydatne? 

4. Jak takie miejsce powinno być zorganizowane? Jak powinno funkcjonować? Jakiego typu wsparcie byłoby 

najbardziej potrzebne? 

5. Czy pewne umiejętności społeczne mogą okazać się pomocne, pomagają rozwinąć się zawodowo? Czy jakaś 

dodatkowa aktywność niekoniecznie związana z Waszym/ Waszych rówieśników zawodem może pomóc w 

przyszłości? Jakie umiejętności miękkie pomogłyby wam w samorozwoju? 

6. Czy wiecie, gdzie w Chorzowie możecie się zgłosić, jeśli chcielibyście być aktywni poza szkołą, aktywni 

społecznie? Gdzie w Chorzowie działają organizacje? Jak je znaleźć? Jakiego rodzaju działania społeczne 

możecie podejmować po szkole? Jakie są możliwości w Chorzowie? 

7. Jeżeli mielibyście pomysł na inicjatywę społeczną w Chorzowie to do kogo zgłosilibyście się o pomoc w jej 

rozpowszechnieniu? W jaki sposób ogłaszalibyście to? 

8. W jaki sposób staralibyście się zachęcić rówieśników/ inne osoby do współpracy, jeżeli sami mielibyście pomysł 

na inicjatywę/ przedsięwzięcie społeczne? 

9. Co chcielibyście zrobić dla swojego miasta – Chorzowa, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi w 

kwestii społecznej? Jakie działania zaproponowalibyście, abyście sami chcieli popołudniami wyjść „na miasto”? 

10. Jak wyobrażacie sobie miejsce, do którego chcielibyście przychodzić i spędzać czas (np. z rówieśnikami)? 

11. W jaki sposób spędzacie czas ze znajomymi – co robicie razem? W jaki sposób spędzają czas wolny wasi 

rówieśnicy? 

12. Czy Wy/ Wasi rówieśnicy uczą się razem po szkole? Jeśli tak to w jaki sposób i gdzie? Co sądzicie o wspólnej 

nauce? Czy pomagacie sobie nawzajem w tej kwestii? 

13. Czy istnieją formy zajęć pozaszkolnych (kół zainteresowań)? Gdzie się odbywają? W jakiej formie? Kto je 

prowadzi? 

14. W jaki sposób zorganizować zajęcia pozaszkolne tak, żebyście Wy i Wasi rówieśnicy chętnie na nie przychodzili? 

Kto miałby być prowadzącym? Kto miałby być uczestnikiem? 



 

 

 

 

15. Co sprawiłoby, że chętnie przyszlibyście do CUMY? Jakie funkcje powinno spełniać takie miejsce? Jakiego typu 

zajęcia przyciągnęłyby Was i waszych rówieśników do CUMY? Jaka powinna być relacja pomiędzy różnego typu 

aktywnościami w CUMIE? Na którego typu aktywności należałoby położyć nacisk? 

16. Jak w skali miasta oceniacie dostępność wsparcia zawodowego i aktywności czasu wolnego w Chorzowie? Jak 

się czujecie w miejscach, w których spędzacie czas wolny? 

17. Jak powinna wyglądać CUMA jako miejsce, lokal? W jakich porach powinna być otwarta? Co powinno tam się 

znaleźć, żebyście chcieli tam zostać?  

18. Czy widzicie siebie jako twórców CUMY? Na ile moglibyście się zaangażować w rozwój CUMY? Czy znacie 

aktywne osoby w Chorzowie, które można by zaprosić do współtworzenia CUMY? 

19. Co sądzicie o tym, żeby w tworzenie i funkcjonowanie CUMY zaangażować środowisko kibiców Ruchu Chorzów? 

IV. Określenie stanowiska chorzowskiej młodzieży i poziomu akceptacji dla Projektu, który 
obejmuje utworzenie „CUMY”.  

1. Czy uważacie, że powołanie CUMY jest dobrym pomysłem?  

2. Czy uważanie, że wasi rówieśnicy byłby zainteresowani korzystaniem ze wsparcia w ramach CUMY?  

 

 


