
 

 

 

 

FGI z mieszkańcami Chorzowa 

Wprowadzenie 

Informacje o projekcie i idei powołania CUMY. 

Akceptacja idei CUMY przez mieszkańców Chorzowa 

1. Czy mają Państwo kontakt z chorzowską młodzieżą w wieku 16-25 lat? Jaka jest to relacja? Z czego wynika? 

2. Czy Państwa zdaniem chorzowska młodzież boryka się z jakimiś problemami? Jeśli tak, to jakie to problemy i 

jakie są ich źródła? Kto odpowiada w głównej mierze za powstawanie tych problemów? Kto powinien 

odpowiadać w głównej mierze za rozwiązanie tych problemów?  

3. Jak oceniają Państwo przygotowanie chorzowskiej młodzieży do wejścia na rynek pracy? Jak oceniają Państwo 

aktywność dorosłej młodzieży na rynku pracy? A jak ich dostosowanie do tego rynku? 

4. Co jest mocną stroną chorzowskiej młodzieży w kwestii podejmowania pracy? Jakie kompetencje ma 

chorzowska młodzież? W czym chorzowska młodzież jest dobra? 

5. Co jest słabą stroną chorzowskiej młodzieży w kwestii podejmowania pracy? Jakich kompetencji chorzowska 

młodzież nie ma? Z czym chorzowska młodzież sobie nie radzi? 

6. Kto głównie kształtuje chorzowską młodzież? Kto ma największy wpływ na rozwój jej kompetencji 

zawodowych? Kto wpływa na jej początki na rynku pracy? 

7. Kto Państwa zdaniem ma największy wpływ na podejście (poglądy) chorzowskiej młodzieży na temat pracy 

zawodowej? Kto w głównym stopniu odpowiada/kształtuje ambicje zawodowe chorzowskiej młodzieży?  

8. Czy chorzowska młodzież jest aktywna społecznie? Jeśli tak to gdzie się udziela i w jaki sposób? Jeśli nie to z 

czego to wynika? 

9. Kto wpływa na aktywność młodzieży w sferze społecznej? Kto kształtuje ich postawę w tym zakresie? 

10. Co młodzież robi w czasie wolnym? Czy Chorzów daje atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego? 

11. Czy Chorzów jest atrakcyjnym miejscem do pracy? Jeśli nie, to jakie miasta postrzegane są jako atrakcyjne? 

12. Czy Chorzów jest atrakcyjnym miejscem do mieszkania? Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie to dlaczego?  

13. Czy młodzież jest przywiązana do Chorzowa? 

14. Czy Państwo są przywiązani do Chorzowa?  

15. Gdzie na terenie Chorzowa młodzież może uzyskać pomoc w sprawach związanych z zatrudnieniem, rozwojem 

kariery zawodowej? 

16. Gdzie chorzowska młodzież może uzyskać pomoc psychologa? Czy może liczyć na wsparcie swojego otoczenia, 

aby porozmawiać o problemach? Z kim może rozmawiać? 

17. Gdzie chorzowska młodzież może się spotykać w wolnym czasie? Gdzie może wspólnie się uczyć? Gdzie może 

rozwijać swoje zainteresowania? Gdzie może nawiązać nowe znajomości? 



 

 

 

 

18. Czy Państwa zdaniem jest zasadne aby na terenie Chorzowa powstała taka placówka dla młodzieży jak CUMA? 

Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie to dlaczego?  

Opinia na temat CUMY 

19. Na jakie wsparcie powinna liczyć chorzowska młodzież w ramach CUMY? Jaka pomoc/wsparcie będzie Państwa 

zdaniem najistotniejsze i najwłaściwsze dla rozwiązania problemów chorzowskiej młodzieży?  

20. Czy CUMA jako miejsce oferujące wsparcie związane z aktywnością zawodową jest potrzebna? W jakim 

kształcie? 

21. Czy CUMA jako miejsce oferujące wsparcie związane z aktywnością społeczną jest potrzebna? W jakim 

kształcie? 

22. Co sądzą Państwo o lokalizacji CUMY w przestrzeni miasta? Co sądzą o samym lokalu? Czy jest to odpowiedni 

lokal w odpowiedniej części miasta? 

23. Czy uważają Państwo, że CUMA będzie atrakcyjnym miejscem dla młodzieży?  

24. Na czym głównie powinna skupić się CUMA? Co głównie powinna oferować? 

Wpływ CUMY na ożywienie Rynku 

25. Czym CUMA będzie dla Chorzowa? Jakie da szanse miastu? Jakie niesie możliwości? 

26. Czy Państwa zdaniem fakt funkcjonowania CUMY w okolicach chorzowskiego rynku wpłynie pozytywnie na jego 

ożywienie? Jeśli tak to w jaki sposób i dlaczego? Jeśli nie to dlaczego?  

27. Jakiego typu działania mogłyby się przyczynić do ożywienia Rynku w ogóle? Czy istnieje tu szansa dla młodzieży 

i CUMY?  

28. Jakie typu działania w ramach CUMY należałoby podjąć, aby jej działalność pozytywnie wpływała na ożywienie 

chorzowskiego rynku?  

Pomoc w tworzeniu i działaniu CUMY 

29. Które z miejskich instytucji, Państwa zdaniem powinny być w głównej mierze zaangażowanie w działalności 

CUMY? W jakim zakresie i dlaczego? 

30. Czy Państwa zdaniem sami mieszkańcy Chorzowa powinni mieć możliwość osobistego zaangażowania się w 

działalność CUMY? Jeśli tak to kto, dlaczego i w jakim zakresie? jeśli nie to dlaczego?  

31. Jak państwa zdaniem należałoby zachęcić mieszkańców do zaangażowania w tworzenie i prowadzenie CUMY?  

32. Czy wspierają Państwo pomysł na utworzenie CUMY?  

33. Czy są Państwo chętni do włączenia się w prace nad jej tworzeniem? Jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak to w jaki 

sposób mogą Państwo pomóc w tworzeniu CUMY? 

34. Czy są Państwo chętni do włączenia się w działanie CUMY? Jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak to w jaki sposób mogą 

Państwo zaangażować się w działanie CUMY? 


