KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Działam na rzecz wolontariatu
0-1 rok
2-3 lata
powyżej 3 lat
Wiek:
poniżej 18 lat
19-25 lat
powyżej 25 lat

1.

Czy pomaganie innym ma sens?
TAK
NIE

2.

Dlaczego jesteś wolontariuszem?
chcę robić coś dobrego i pożytecznego dla innych
uważam, że wolontariat łączy ludzi, daje poczucie społecznej odpowiedzialności
i przynależności
chcę poznać innych, często ważnych ludzi
ponieważ nie mam nic innego do roboty
ponieważ interesują mnie kontakty, które mogą mi się przydać w przyszłości
chcę zaimponować koleżankom/kolegom
nie wiem

3.

Czy kiedykolwiek słyszałeś/(aś) o ekonomii społecznej?
TAK
NIE

4. Czy Twoim zdaniem ekonomia społeczna to:
metoda radzenia sobie z problemami społecznymi (m.in. długotrwałe bezrobocie, ubóstwo,
alkoholizm, niepełnosprawność, bezdomność)
działania przedsiębiorcze służące aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy
dziedzina związana z sektorem obywatelskim i aktywizacją na poziomie lokalnym ludzi
wykluczonych społecznie
nowy sposób zarabiania pieniędzy
działania nastawione na maksymalizację zysku
nie wiem czym jest ekonomia społeczna
5.

Czy uważasz, że działania z zakresu ekonomii społecznej są potrzebne?

TAK
NIE
6.

Jeżeli uważasz, że działania z zakresu ekonomii społecznej są potrzebne, to dlaczego?
służą poprawie sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
integrują różne środowiska lokalne
wyzwalają wśród ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym inicjatywę, działanie,
przedsiębiorczość, samodzielność, chęć „wzięcia spraw we własne ręce”
prowadzą do rozwoju społeczności lokalnej
przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych
budują zaufanie, partnerstwo

7.

Jeżeli działania z zakresu ekonomii społecznej są niepotrzebne, to dlaczego?
jest to kolejne działanie, które do niczego konkretnego nie prowadzi
strata pieniędzy i czasu
każdy powinien martwić się sam o siebie
inne powody (jakie?) ………………………………………………………………………….

8.

Czy Twoim zdaniem wolontariat ma coś wspólnego z ekonomią społeczną?
TAK
NIE
wiesz co to są podmioty ekonomii społecznej?
TAK
NIE

9.

Czy na terenie Skarżyska działa któryś z niżej wymienionych podmiotów ekonomii
społecznej?
Centrum Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej
Spółdzielnia socjalna
inne (jakie?)
żaden z wymienionych podmiotów

10.

Czy jesteś zainteresowany(a) działaniem na rzecz ekonomii społecznej?
TAK
NIE

11. Jakie cechy wykształcone w wolontariacie mogą Twoim zdaniem przydać się w
działaniach na rzecz ekonomii społecznej?
umiejętność współpracy z innymi
pasja
zaangażowanie
umiejętność zmiany idei w czyn

partnerstwo
przedsiębiorczość
kontakty
12. Jak widzisz swoją rolę w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej?
chcę zdobyć wiedzę na temat ekonomii społecznej i jej znaczenia w rozwiązywaniu
problemów społecznych
chcę wykorzystać swój potencjał i umiejętności wyniesione z pracy wolontariusza na rzecz
pomagania tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
chcę zostać propagatorem ekonomii społecznej wśród społeczności lokalnej
chcę mieć wpływ na poprawę jakości życia w moim mieście
chcę w przyszłości pracować w jednym z podmiotów ekonomii społecznej
chcę w przyszłości założyć spółdzielnię socjalną
inne (jakie?) ……………………………………………………………………………
13. W jakich formach chciałbyś zdobywać wiedzę z zakresu ekonomii społecznej?
warsztaty
szkolenia
konferencje
wizyty studyjne
staże/praktyki w podmiotach ekonomii społecznej
kluby dyskusyjne
inne (jakie?) ……………………………………………………………………………

