
                   

 

Badanie mieszkańców Chorzowa  

Wprowadzenie.  
Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w ramach realizacji projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług 
Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze 
i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”. Celem projektu CUMA jest utworzenie miejsca dla 
chorzowskiej młodzieży w wieku 16-25 lat, w którym będzie ona mogła otrzymać wsparcie edukacyjno-
doradcze, rozwijać swoje zainteresowania i aktywizować się społecznie. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Grupa BST, Ewa Lutogniewska, tel. 32 722 84 54, e.lutogniewska@grupabst.pl  
lub UM Chorzów, Jolanta Koczubik, tel. 32 416 5000 w. 429, koczubik_j@chorzow.eu  

 
1. Z czego, Pani/Pana zdaniem, wynikają problemy chorzowskiej młodzieży z wchodzeniem na 

rynek pracy? (maksymalnie 3 odpowiedzi) 
a) z braku odpowiedniego przygotowania zawodowego; 
b) z braku dodatkowych kompetencji umiejętności pożądanych przez pracodawców; 
c) z braku odpowiedniego zaangażowania w poszukiwanie pracy (niechęć znalezienia 

zatrudnienia);  
d) z braku odpowiedniego przygotowania do poszukiwania pracy (umiejętności 

przygotowania cv, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, itp.) 
e) z braku umiejętności poszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy; 
f) z braku wsparcia ze strony instytucji miejskich; 
g) z braku chęci ze strony pracodawców do zatrudniania młodych pracowników; 
h) inne powody (jakie?)………………………………………………………………………………………………….. 

2. Czy, Pani/Pana zdaniem, wiedza zdobyta w trakcie nauki w szkole jest wystarczająca dla 
zdobycia przez chorzowską młodzież odpowiednich kompetencji/umiejętności? (tylko jedna 
odpowiedź) 
a) tak; 
b) nie; 
c) trudno powiedzieć. 

3. Kto, Pani/Pana zdaniem, głównie odpowiada za przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek 
pracy? (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a) młodzież samodzielnie; 
b) rodzice, rodzina; 
c) nauczyciele w szkole; 
d) wykładowcy w szkole wyższej; 
e) przedstawiciele instytucji publicznych; 
f) ktoś inny (kto?): ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Miasto Chorzów planuje utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej 
dla Młodzieży – CUMA. Co, Pani/Pana zdaniem, powinna zawierać oferta takiej placówki? 
(dowolna liczba odpowiedzi) 

a) pomoc w określeniu predyspozycji do konkretnych zawodów i samopoznaniu; 
b) uzyskanie wiedzy o możliwościach zatrudnienia w zawodach, w jakich kształci się 

młodzież; 
c) pomocy w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, wyborze zawodu; 
d) uzyskanie wiedzy o rynku pracy; 
e) uzyskanie wiedzy o konkretnych zawodach;  
f) uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozwoju w wymarzonym zawodzie; 
g) uzyskanie wiedzy o bieżącej koniunkturze na rynku, zapotrzebowania na konkretne 

zawody;  
h) darmowych korepetycji z wybranych przedmiotów szkolnych; 
i) możliwości organizacji spotkań młodzieży; 
j) ofertę kulturalną lub i/rozrywkową skierowaną do młodzieży; 
k) możliwości poznania nowych lub rozwoju dotychczasowych zainteresowań; 
l) wsparcie psychologa; 
m) oczekiwałabym/oczekiwałbym czegoś innego (czego?)………………………………………………… 

5. Czy, Pani/Pana zdaniem, organizacja CUMY to dobry pomysł, który powinien być jak 
najszybciej zrealizowany? (tylko jedna odpowiedź) 

a) tak; 
b) nie; 
c) trudno powiedzieć;  

6. Czy Pani/Pan spędza czas na chorzowskim Rynku? (tylko jedna odpowiedź) 
a) bardzo często; 
b) często; 
c) rzadko; 
d) bardzo rzadko; 
e) nigdy; 

7. Czy Pani/Pana zdaniem chorzowski Rynek powinien być ożywiony, tzn. powinno się tam więcej 
dziać? (tylko jedna odpowiedź) 

a) tak; 
b) nie; 
c) trudno powiedzieć;  

  



                   

 

8. Jak CUMA wpłynie na Chorzów? (dowolna liczba odpowiedzi) 
a) Pozwoli wytworzyć grupę inicjatywną w mieście. 
b) Pozwoli młodzieży usamodzielnić się. 
c) Rozszerzy ofertę spędzania czasu wolnego w mieście. 
d) Pozwoli młodzieży rozwijać się i aktywizować. 
e) W inny sposób (jaki?): …………………………………………………………………………………………………… 

9. Jak CUMA wpłynie na chorzowski Rynek? (dowolna liczba odpowiedzi) 
a) Działalność CUMY ożywi chorzowski Rynek; 
b) Zachęci chorzowian do spędzania czasu na Rynku; 
c) Zachęci chorzowską młodzież do organizacji imprez/spotkań na Rynku; 
d) Zachęci chorzowską młodzież do uczestnictwa w imprezach/spotkaniach 

organizowanych na Rynku; 
e) W inny sposób (jaki?): …………………………………………………………………………………………………… 

10. Kto według Pani/Pana powinien być zaangażowany w działalność CUMY? (dowolna liczba 
odpowiedzi) 

a) Młodzież; 
b) Rodzina młodzieży; 
c) Mieszkańcy; 
d) Urząd Miasta; 
e) Instytucje publiczne (jakie?): ………………………………………………………………………………………… 
f) Organizacje pozarządowe; 
g) Inne podmioty (jakie?): ………………………………………………………………………………………………… 

11. W jaki sposób mieszkańcy Chorzowa mogą zostać włączeni w tworzenie CUMY? (dowolna 
liczba odpowiedzi) 

a) Wsparcie organizacji remontu pomieszczeń; 
b) Wsparcie w przeprowadzeniu remontu pomieszczeń; 

c) Wsparcie finansowe organizacji i przeprowadzeniu remontu pomieszczeń; 
d) Wsparcie merytoryczne w tworzeniu programu/oferty; 
e) Wsparcie działań zachęcających chorzowską młodzież do korzystania z oferty CUMY; 
f) W inny sposób (jaki?): …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

12. W jaki sposób mieszkańcy Chorzowa mogą włączyć się w działanie CUMY? (dowolna liczba 
odpowiedzi) 

a) Wsparcie organizacyjne bieżących działań; 
b) Wsparcie finansowe bieżących działań; 
c) Wsparcie merytoryczne w realizacji programu/oferty; 
d) Wsparcie merytoryczne w rozszerzaniu programu/oferty; 
e) Aktywne uczestnictwo w działaniach/przedsięwzięciach/inicjatywach organizowanych 

w ramach CUMY; 
f) W inny sposób (jaki?): …………………………………………………………………………………………… 

13. Czy Pani/Pan byłaby/były gotowy zaangażować się w tworzenie i działanie CUMY? 
a) zdecydowanie tak; 
b) raczej tak; 
c) raczej nie; 
d) zdecydowanie nie; 
e) trudno powiedzieć. 

Metryczka 

1. Płeć: 2. Posiadane wykształcenie: 
a) Kobieta; 
b) Mężczyzna;  

 

a) podstawowe 
b) zawodowe 
c) średnie 
d) wyższe 

3. Wiek:  4. Miejsce zamieszkania – dzielnica: 
a) Poniżej 16 lat 
b) 16 – 25 lat 
c) 26 – 35 lat 
d) 36 – 45 lat 
e) 46 – 55 lat 
f) 56 – 65 lat 
g) Powyżej 65 lat 

a) Centrum 
b) Chorzów Batory 
c) Chorzów II 
d) Chorzów Stary 
e) Park Śląski 

 

5. W jakim zakresie ma Pani/Pan kontakt z chorzowską młodzieżą w wieku 16-25 lat? 
(zaznaczyć wszystkie prawdziwe dla Pani/Pana odpowiedzi) 

a) W rodzinie; 
b) W pracy; 
c) W miejscu zamieszkania (sąsiedztwo); 
d) W innym miejscu (jakim?): ……………………………………………………………………………………… 
e) Nie mam kontaktu z chorzowską młodzieżą w wieku 16-25 lat. 

 


