
Szanowni Państwo, 

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny przystępuje do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeden z celów strategii będzie dotyczył 

wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka 

następujących pytań.  

Ankieta jest anonimowa. 

a) W jakiej branży lub w jakim zawodzie 

podjąłby/ podjęłaby Pan/i pracę, gdyby  

była taka możliwość? Proszę podkreślić 

maksymalnie 4 najtrafniejsze odpowiedzi: 

a) W branży hotelarskiej 

b) W branży gastronomicznej 

c) W branży turystycznej 

d) Jako przewodnik wycieczek 

e) W przetwórstwie rolno-spożywczym 

f) Przy budowie dróg 

g) Jako opiekun/ka dzieci 

h) Jako opiekun/ka osób starszych  

i) Przy produkcji lub sprzedaży produktów 

lokalnych 

j) W spółdzielni socjalnej 

k) Podjąłbym/ podjęłabym własną działalność 

gospodarczą/ 

Jaką?..............................................................................................

................................................... 

l) W innym zawodzie lub branży/ W jakim/ 

jakiej?............................................................................................

......................................................... 

 

b) Jakim kursem lub szkoleniem byłby/ byłaby  

Pan/i zainteresowany/a? Proszę podkreślić 

maksymalnie 4 najtrafniejsze odpowiedzi: 

a) Z zakresu zakładania działalności gospodarczej 

b) Z zakresu rozwinięcia działalności gospodarczej 

c) Z zakresu opieki nad dziećmi lub osobami starszymi 

d) Z zakresu produkcji lub wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii 

e) Poszerzającym wiedzę o atrakcjach historycznych  

i turystycznych w regionie 

f) Z zakresu gastronomii lub hotelarstwa 

g) Z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

h) Z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych 

i) Dla rolników chcących podjąć działalność 

pozarolniczą 

j) Z zakresu produkcji rolno-spożywczej 

k) Żadnym z powyższych 

l) Innym/ 

Jakim?...................................................................................................

.............................................. 

 

c) Proszę określić swoją płeć: 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

 

d) Proszę określić swój wiek: 

a) do 24 lat 

b) od 25 do 35 lat 

c) od 36 do 50 lat 

d) 50 lat lub więcej 

e) Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa?  

Możliwość podkreślenia wielu odpowiedzi: 

a) Jestem osobą niepełnosprawną 

b) Nie posiadam doświadczenia zawodowego 

c) Jestem tegorocznym absolwentem szkoły średniej 

d) Jestem tegorocznym absolwentem szkoły wyższej 

e) Jestem osobą, której zdarzało się pracować za granicą 

f) Jestem samotną matką lub samotnym ojcem 

g) Jestem osobą, która powróciła z zagranicy 

h) Jestem osobą powracającą na rynek pracy po okresie wychowawczym 

i) Jestem inną osobą/ Jaką?.............................................................................................. 

 

f)       6.  Proszę podać  
zamieszkiwaną gminę: 

 
…………………………………….. 

g)  

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety ! 

                          
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


