Zdravo!
Regijsko stičišče BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo
za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji, na osnovi katere bomo skušali pripraviti nekaj
konkretnih aktivnosti za mlade v naših krajih.
Anketo, ki je pred tabo, izvajamo v vseh šolah v regiji. Anketa je anonimna, iz nje se ne da razbrati, kdo je odgovarjal
na katera vprašanja in kakšne odgovore je podal. Prosimo te, da pozorno prebereš vprašanja, ki so pred tabo in
odgovoriš nanje kar se da iskreno. Za to boš porabil/a največ 10 minut, a tudi te so dragocene, zato se ti že vnaprej
zahvaljujemo za tvoj čas in trud.
Sodelavci Regijskega stičišča BOREO in Centra za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o.
Najprej nas zanima nekaj informacij o tebi in tvojem življenjskem slogu:
Iz katere občine prihajaš?
Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna
*
Spol:
moški
ženski
Vpiši svojo letnico rojstva:

Kakšen je tvoj trenutni status?
osnovnošolec/ka
srednješolec/ka
študent/ka
drugo, kaj:
Kaj delaš v prostem času? Označi največ pet možnosti:
zabavam se na računalniku
gledam filme in zabavne oddaje na TV
gledam informativne in izobraževalne oddaje na TV
družim se s prijatelji

telefoniram
poslušam glasbo
ukvarjam se s športom
hodim v kino
obiskujem koncerte, hodim plesat
obiskujem kulturne prireditve (gledališče, razstave itd.)
spim, počivam (podnevi)
pišem dnevnik, pisma, pesmi
berem knjige
berem časopise in revije
sem aktiven/na v društvu
delam kot prostovoljec/ka
pogovarjam se z družinskimi člani
hodim naokrog
drugo, kaj:

Označi svoje zadovoljstvo z naslednjimi dejavniki:
Sploh nisem
zadovoljen/na

Nisem
zadovoljen/na

Delno sem, delno
nisem zadovoljen/na

moj šolski uspeh
moja zunanjost
moje materialno
stanje
moj odnos z
mojimi prijatelji
moj prosti čas
moja priljubljenost
med vrstniki
moja samozavest
moje življenje
nasploh
Označi, brez česa bi težko shajal/a? Označi največ tri možnosti:
TV
časopisi in revije
mobitel
igre na srečo
računalniške igrice
internet

Sem
Popolnoma sem
zadovoljen/na zadovoljna/na

šport
drugo, kaj:

Kam bi se najraje obrnil/a, če bi bil/a v stiski in bi potreboval/a pomoč?
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se, delno
se ne strinjam

Strinjam Popolnoma se
se
strinjam

na starše
na prijatelje
na šolsko svetovalno službo
na psihologa ali psihiatra, ki dela z mladimi
na telefon za pomoč v stiski
na mladinsko svetovalnico, v kateri delajo
prostovoljci
na internetni naslov mladinske svetovalnice,
kjer bi dobil/a osebni odgovor po mailu
drugo, kaj:
Napiši, katere točke za pomoč mladim v svoji bližini poznaš:

Ali si že kdaj poskusil/a katero izmed sledečih substanc?
Ne, sploh me ne
zanima

Lahko jih dobim, a nisem
poskusil/a

Sem
poskusil/a

alkohol
cigarete
vdihovanje lepila
pomirjevala
marihuana
ostale droge (heroin, kokain, speed, ectasy
itd.)

Zdaj pa nas zanima, kako vidiš svojo občino. Označi, kakšno je tvoje splošno zadovoljstvo z domačim krajem?
Sploh nisem
zadovoljen/na
Zadovoljen/na sem s
svojim domačim krajem
(vas, mesto).
Zadovoljen/na sem, da
živim v svojem domačem
kraju.

Delno sem, delno
Nisem
Zelo sem
nisem
Zadovoljen/na sem
zadovoljen/na
zadovoljen/na
zadovoljen/na

V kolikšni meri pa se strinjaš s sledečimi trditvami?
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se, delno
se ne strinjam

Se
Popolnoma se
strinjam strinjam

V družbi s ponosom povem, od kje prihajam
in kaj vse v naši občini imamo.
V svoji občini se zelo dobro počutim.
Prepričan/a sem, da bom službo našel/la v
svoji bližnji okolici.
V občini vidim potencial za razvoj, ki
prinaša koristi mladim.
Gotovo bom ostal/a v občini tudi po šolanju.
V naši občini ne vidim prihodnosti, čeprav
bi rad/a ostal/a tu.
Na našo občino me prav nič ne veže, komaj
čakam, da se osamosvojim in grem.
Kako ocenjuješ razvitost svoje občine? Označi odgovore pri naslednjih značilnostih občine:
Zelo slabo
razvito

Slabo
razvito

Delno je, delno Dobro
ni razvito
razvito

varno okolje
zaposlitvene možnosti
šolstvo in druge oblike dodatnega
izobraževanja
dostopnost in cena stanovanj
organiziranost lokalnega transporta
ponudba zabave in nočnega življenja
razpoložljivost športne infrastrukture
(športne dvorane, igrišča itd.)
ponudba kulturnih in drugih prireditev
možnost nakupov

Ali imaš občutek, da imaš dovolj informacij o zadevah, ki vplivajo na tvoje življenje in razvoj?
da
ne
Kje izveš največ o tem?
preko občinske spletne strani
iz časopisov
od prijateljev
v šoli
od staršev

Zelo dobro
razvito

Ne
vem

od mladinskih organizacij v našem kraju
drugje, kje:
Zdaj pa še nekaj vprašanj o delu in zaposlitvah v tvoji občini:
Kako pogosto razmišljaš o zaposlitvi po koncu šolanja?
nikoli
redko
včasih
pogosto
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se, delno se Strinjam Popolnoma se
ne strinjam
se
strinjam

V šoli dobimo dovolj podjetniških znanj in
spretnosti.
Želel/a bi si delo, kjer bi lahko bil/a
inovativen/na.
Mislim, da bom lahko dobil/a zaposlitev v
naših krajih.
Po končani šoli bi se želel/a preizkusiti
tudi kot samostojni/na podjetnik/ca.
V naših krajih je dovolj informacij o
zaposlovanju mladih.
V naših krajih je dovolj podpore za tiste, ki
jih zanima podjetništvo.
Z veseljem bi se udeležil/a podjetniških
delavnic, tudi v prostem času.
Napiši, na katere organizacije v tvojem kraju bi se obrnil/a za dodatne informacije, če:
Vpišite besedilo

bi želel/a poiskati zaposlitev:

bi želel/a ustanoviti svoje podjetje:

Smo že čisto na koncu, še dve vprašanji:
Kaj v svoji okolici najbolj pogrešaš?

Kaj misliš, da mladi v vaši občini najbolj potrebujete?

