KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Status:
jestem przedstawicielem samorządu lokalnego
(gminnego/powiatowego - jakiego?)
…………………………………………………………………………………………..
jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej
fundacji (jakiej?) …………………………………………………………………………….........
stowarzyszenia (jakiego?) ………………………………………………………………………...
jestem przedstawicielem administracji publicznej i zajmuję:
stanowisko kierownicze
stanowisko urzędnicze
reprezentuję:
Gminę
Powiat
MOPS
GOPS
PUP
PCPR
inną jednostkę (jaką?) …………………………………………………………………………..
Wiek:
18-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
41-50 lat
powyżej 50 lat
Okres zatrudnienia:
do 1 roku
1-3 lata
3-10 lat
10-20 lat
powyżej 20 lat
1.

Czy kiedykolwiek słyszał (a) Pan/Pani o ekonomii społecznej (przedsiębiorczości
społecznej)?
TAK
NIE
NIE WIEM

2. Z czym kojarzy się Panu/Pani nazwa „ekonomia społeczna”:
metoda radzenia sobie z problemami społecznymi (m.in. długotrwałe bezrobocie, ubóstwo,
alkoholizm, niepełnosprawność, bezdomność)
działania przedsiębiorcze służące aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy
sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i cele
ekonomiczne
sposób gospodarowania przez społeczność lokalną
możliwość osiągania zysków przez społeczeństwo
z metodą pracy na rzecz społeczeństwa

3.

4.

inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
nie wiem czym jest ekonomia społeczna
Czy brał (a) Pani/Pai udział w jakiś działaniach z zakresu ekonomii społecznej?
TAK
NIE
NIE WIEM
Jakie podmioty/placówki organizowały takie działania?
Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza
Akademia Przedsiębiorczości
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy

inne (jakie?) …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Jakie to były działania? (proszę wymienić)
szkolenia
warsztaty
konferencje
seminarium
wizyty studyjne
doradztwo dotyczące spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej
inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

1. Czy był (a) Pan/Pani zadowolona?
TAK
NIE
2. Czy według Pana/Pani działania lokalne na rzecz ekonomii społecznej mają sens?
TAK
NIE
NIE WIEM
3.
1.
2.

Jeżeli działania lokalne na rzecz ekonomii społecznej mają sens, to dlaczego?
pomagają ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
są instrumentem rozwoju społeczności lokalnej
integrują róże środowiska: administrację publiczną, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, samorząd lokalny, przedstawicieli biznesu, osoby pozostające bez pracy
rozwijają poczucie odpowiedzialności lokalnej
inne (jakie?) …………………………………………………………………… …………
NIE WIEM

4.

Jeżeli działania na rzecz lokalnej ekonomii społecznej nie mają sensu, to dlaczego?
1.
szkoda czasu i pieniędzy, bo działania te nie prowadzą do niczego konkretnego
2.
są to działania doraźne, krótkookresowe, z których nic trwałego nie wynika
po co działania na rzecz ekonomii społecznej – nich każdy radzi sobie sam
tylko jednolita koncepcja działań może przynieść efekty, a taka wg mnie nie istnieje
mnie nikt nie pomagał, dlaczego ja mam pomagać innym
potrzebna jest współpraca różnych środowisk, a takiej u nas nie ma
słyszałem o projektach wspierających rozwój ekonomii społecznej finansowanych ze
środków unijnych, ale właściwie nie wiem co z tego wynikło
NIE WIEM
5. Kto najbardziej korzysta z narzędzia jakim jest ekonomia społeczna?

6.

bezrobotni
niepełnosprawni
osoby uzależnione
bezdomni
przedsiębiorcy
samorząd lokalny
administracja publiczna
organizacje pozarządowe
podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnia socjalna, centra integracji spo
wszystkie wymienione wyżej podmioty w ramach partnerstwa
inni (kto?) ……………………………………………………………………………........
Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, które przynoszą dochód, ale działają
w celach społecznych i nie koncentrują się generowaniu zysku. Mają na celu
maksymalizowanie korzyści społecznych (np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług
publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności
ekonomicznej
ludziom
wykluczonym
społecznie).
Czy
słyszał
Pan/Pani
o przedsiębiorstwach społecznych (biznesie społecznym) na terenie naszego miasta?
TAK
NIE
NIE WIEM

7.

Które z niżej wymienionych podmiotów są wg Pana/Pani przedsiębiorstwem społecznym?
spółdzielnia socjalna
zakłady aktywizacji zawodowej
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gosp. (stowarzyszenia, fundacje)
centra integracji społecznej
kluby integracji społecznej
zakłady aktywności zawodowej
warsztaty terapii zajęciowej
spółka z o.o. non profit
inne (jakie?) ………………………………………………………………………………….
NIE WIEM

8.

Który z niżej wymienionych podmiotów znajduje się na terenie naszego miasta?
spółdzielnia socjalna
przedsiębiorstwa społeczne prowadzone przez fundację
przedsiębiorstwa społeczne prowadzone przez stowarzyszenie
Zakład Aktywizacji Zawodowej
inne (jakie?) ………………………………………………………………………………
żaden z wymienionych podmiotów

9.

Czy przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej (bezrobotni, uzależnieni, bezdomni, niepełnosprawni itp.)?
TAK
NIE
NIE WIEM

10. Czy należy zachęcać i przygotowywać ludzi do otwierania przedsiębiorstw społecznych?
TAK
NIE
NIE WIEM
11. Czy przedsiębiorstwa takie, zakładane przez osoby wykluczone społecznie dadzą sobie
radę same, bez pomocy i wsparcia?
TAK
NIE
NIE WIEM
12. Dlaczego nie dadzą sobie rady?
nie mają wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
brak doświadczenia
brak zleceń, które umożliwią im nie tylko przetrwanie, ale i rozwój
brak koncepcji na biznes osadzonej w realiach gospodarczych
brak znajomości przepisów prawa i procedur związanych z prowadzeniem działalności
inne (jakie?) ………………………………………………………………………………..
NIE WIEM
18. W jaki sposób można pomóc przedsiębiorstwom społecznym?
szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
warsztaty – praktyczne aspekty prowadzenia działalności
spotkania z praktykami-przedsiębiorcami mające na celu pomoc w rozwiązywaniu
problemów merytorycznych
wizyty studyjne u podmiotów ekonomii społecznej, które odniosły sukces
wizyty studyjne u przedsiębiorców pokazujące, że usamodzielnienie ekonomiczne ma sens
zlecanie robót i usług przedsiębiorcom społecznym
konsultacje z prawnikami, specjalistami ds. podatków, ubezpieczeń społecznych itp.
inne (jakie?) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

19. Kto powinien włączyć się w pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej?
administracja publiczna, a więc urzędnicy
samorząd lokalny
przedsiębiorcy
organizacje pozarządowe
osoby wykluczone społecznie
wolontariusze
mieszkańcy miasta
wszystkie ww. podmioty
inni (kto?)
………………………………………………………………………………………
NIE WIEM
20.

Czy chciałby (łaby) Pan/Pani zaangażować się w działania na rzecz ekonomii
społecznej?
TAK
NIE
NIE WIEM

21. Czy kiedykolwiek usłyszał(a) Pan/Pani o dorobku lokalnym w zakresie ekonomii
społecznej?
TAK
NIE
22. Proszę wymienić, czy kiedykolwiek spotkał (a) się Pan/Pani z następującymi inicjatywami
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Lokalna Platforma Współpracy na rzecz ekonomii społecznej
Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

strona internetowa www.ekonomia-spoleczna.pl
Informator „Spółdzielnia socjalna. Krok po kroku” wydany przez Akademię
Przedsiębiorczości
publikacja „Ekonomia społeczna w praktyce”, wydana przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej
23. Czy utożsamia Pan/Pani ww. inicjatywy jako pokłosie działań z zakresu ekonomii
społecznej?
TAK
NIE
NIE WIEM
24. Czy inicjatywy te Pana/Pani zdaniem są odpowiednio nagłaśniane?
TAK
NIE
NIE WIEM

25. Jakie działania powinny być podjęte, aby wykorzystać przedsiębiorczość społeczną w celu
poprawy sytuacji mieszkańców powiatu skarżyskiego?
skoordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej – wszyscy idą w jednym kierunku
i korzystają z dorobku innych
poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz
ekonomii społecznej
wprowadzenie trwałych rozwiązań, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani
integracja środowiska lokalnego – wspólne działanie i określenie celów, którym to
działanie ma służyć
wyłonienie grupy animatorów, będących propagatorami idei ekonomii społecznej i jej
liderami
ocena istniejącego dorobku lokalnego w zakresie ekonomii społecznej
określenie przyczyn powodujących, że narzędzie wsparcia dla osób wykluczonych
i aktywizujących różne środowiska lokalne, nie działa na naszym obszarze i płynących stąd
zagrożeń
wskazanie mocnych stron ekonomii społecznej środowiska lokalnego i szans, jakie z tego
płyną
cykliczne spotkania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej
i monitoring dorobku
wspólne rozwiązywanie problemów i pomoc podmiotom ekonomii społecznej
wspólne poszukiwanie obszarów, w których przedsiębiorstwa społeczne mogłyby działać
(pozyskiwać zlecenia)
cykliczne prezentowanie dorobku lokalnego w zakresie ekonomii społecznej
działania na rzecz trwałości efektów wypracowanych w zakresie ekonomii społecznej,
z których będzie można korzystać po zakończeniu finansowania unijnego
inne (jakie?) …………………………………………………………………………………
26. Uwagi i spostrzeżenia
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

