Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

BADANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM
Dziękujemy, że zgodzili się Państwo na udział w badaniach. Realizowane są w ramach realizacji projektu „Rozwój
Ekonomii Społecznej”. Celem badania jest zebranie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat kondycji
podmiotów ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu. Wyniki badań posłużą lepszemu poznaniu i
reprezentacji stanowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz działaniom na rzecz poprawy warunków
prowadzenia działalność, zarówno społecznej jak i ekonomicznej.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w anonimowej ankiecie, która nie zajmie
więcej niż 20 minut. Dzięki Państwa zaangażowaniu i udzieleniu odpowiedzi na pytania ankiety możliwe będzie
sformułowania właściwych wniosków. Bardzo liczymy na Państwa pomoc i współpracę w ramach niniejszego
badania.

FORMA I GENEZA ORGANIZACJI
Proszę podać formę, w jakiej
funkcjonuje Państwa organizacja:

P1

Proszę wybrać jedną odpowiedź
(podkreślić/ zakreślić kółkiem nr o
lewej stronie)

Centrum Integracji Społecznej (CIS)
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Spółdzielnia socjalna
Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
Fundacja
Stowarzyszenie
Spółka prawa handlowego

Czy organizacja posiada statut
organizacji pożytku publicznego ?
P2

tak
nie, ale stara się / będzie się starać
nie, nie stara się / nie będzie się starać

P3

Czy organizacja prowadzi
nieodpłatną działalność pożytku
publicznego ?

tak,
nie

P4

P5

W jakiej formie prowadzona jest w
Państwa organizacji działalność
ekonomiczna (rozumiana jako
działalność gospodarcza i/lub
odpłatna nie dla zysku)?
Jaki charakter ma działalność
ekonomiczna podejmowana przez
Państwa organizację?
Proszę wybrać jedną odpowiedź

zarejestrowana działalność gospodarcza
odpłatna działalność nie dla zysku
nie realizujemy działalności ekonomicznej przejdź do pyt.P6
działalność stała
działalność cykliczna
działalność incydentalna
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Proszę określić rodzaj miejscowości,
w której organizacja ma siedzibę
P6

wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców

Proszę wybrać jedną odpowiedź

miasto powyżej 20 tys. do 50 tys. mieszkańców
miasto powyżej 50 tys.
Ile lat organizacja istnieje na rynku?
krócej niż 1 rok

Proszę wybrać jedną odpowiedź

od 1 roku do 2 lat

P7

dłużej niż 2 lata, ale krócej niż 5 lat
5 lat lub więcej
Kto był założycielem organizacji?
osoby fizyczne
administracja samorządowa
inne jednostki publiczne (np. szkoła)
P8
podmioty gospodarcze
podmioty kościelne, wyznaniowe
organizacje pozarządowe
inne, jakie?....................................................................
Z jakich środków korzystano w
procesie założycielskim organizacji?

głównie ze środków prywatnych
mniej więcej w równym zakresie ze środków publicznych i

P9

prywatnych
głównie ze środków publicznych
DZIAŁALNOŚĆ (SPOŁECZNA) ORGANIZACJI

P10

Obok wymieniono różne grupy
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Proszę zaznaczyć
wszystkie kategorie, do których
przynależą osoby (tj. beneficjenci),
na rzecz których państwa
organizacja prowadziła działania (w
tym zatrudnienie) w ciągu
ostatnich 12 miesięcy?

nie działamy na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym  proszę przejść do pyt. P14
osoby niepełnosprawne
osoby bezrobotne (w tym długotrwale i wielokrotnie
bezrobotne)
osoby o niskich kwalifikacjach
osoby do 25 roku życia wchodzące na rynek pracy
osoby po 50 roku życia mające trudności na rynku pracy
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osoby ubogie
osoby uzależnione i wychodzące z uzależnienia
osoby bezdomne i wychodzące z bezdomności
osoby powracające na rynek pracy po odbyciu kary
pozbawienia wolności
osoby samotnie wychowujące dzieci
osoby będące ofiarami przemocy

P11

inne osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym
Jakie działania prowadziła Państwa organizacja w odniesieniu do wymienionych w pytaniu P10 grup osób
w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń/ kursów
Trwałe/ ciągłe zatrudnienie w organizacji
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez okresowe zatrudnienie lub staże zawodowe w
ramach organizacji
Zapewnienie im pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej w tym pomoc żywnościowa)
Doradztwo i/lub specjalistyczne poradnictwo )np. psychologiczne, zawodowe)
Organizowanie staży w instytucjach zewnętrznych
Organizacja czasu wolnego i wypoczynku
Pomoc i/ lub praca terapeutyczna
Leczenie i /lub rehabilitacja

zamierzamy zwiększyć skalę działalności społecznej
P12

Jakie są plany Państwa organizacji
związane z działalnością społeczną na
najbliższe 12 miesięcy?

zamierzamy utrzymać działalność społeczną na
dotychczasowym poziomie
zamierzamy zmniejszyć skalę działalności społecznej
planujemy zakończyć/zawiesić działalność społeczną

P13

Czy Państwa organizacja prowadzi
inny rodzaj działalności społecznej
niż wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (lub
wykluczonych) lub działalność na
rzecz społeczności lokalnej?

tak  proszę przejść do pyt. P14
nie  proszę przejść do pyt. P15
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Jaki rodzaj działalności statutowej /
społecznej prowadzi Państwa
organizacja? (proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 najważniejsze)

P14

edukacja

kultura i sztuka

kombatanci

młodzież

pomoc społeczna

wolontariat

ochrona środowiska

niepełnosprawni

zdrowie

współpraca międzynarodowa

seniorzy

profilaktyka uzależnień

sport i rekreacja

turystyka i krajoznawstwo

hobby

działalność charytatywna

mniejszości narodowe

przeciwdziałanie bezrobociu

przedsiębiorczość

rozwój lokalny

prawa konsumentów
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
inny (jaki?):………………………………………………………
Jakiej wielkości przychody osiągnęła
Państwa organizacja w ostatni roku
działalności ?

1-5 TYS. ZŁ
6-10 TYS. ZŁ

P15
11-20 TYS. ZŁ
21-50 TYS. ZŁ
PONAD 50 TYS. ZŁ
Jakie jest główne źródło dochodu
Państwa organizacji ? (proszę
zaznaczyć 3 najważniejsze
odpowiedzi oraz podać
ORIENTACYJNY procentowy udział w
rocznym budżecie)
P16

składki członkowskie
dotacje z gminy/ powiatu

……%
……%

dotacje i granty z innych źródeł

……%

odpłatna działalność pożytku publicznego

……%

działalność gospodarcza

……%

sponsorzy/ darowizny

……%

inne (jakie?)…………………..
……%
WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI Z OTOCZENIEM
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P17

1

Czy są Państwo raczej zadowoleni
czy też raczej niezadowoleni z
efektów współpracy z
podmiotami, z którymi
współpracowała Państwa
organizacja w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
dla każdej kategorii. W
przypadku braku współpracy
prosimy o zaznaczenie kategorii
"nie współpracowaliśmy z tym
podmiotem"
samorząd lokalny

2

samorząd regionalny

3

urzędy pracy

4

instytucje pomocy społecznej

5

biznes

6

media lokalne

7

formalne i nieformalne sieci
organizacji
kościół, związki wyznaniowe

8
9

10

nie
współpracowaliśmy
z tym podmiotem

zadowoleni
lub raczej
zadowoleni

ani zadowoleni
ani
niezadowoleni

niezadowoleni lub
raczej
niezadowoleni

inne organizacje o takiej samej
formie prawnej jak Państwa
organizacja
inne organizacje o podobnym
rodzaju działalności społecznej
ZASOBY LUDZKIE
Ile osób pracuje obecnie (za
wynagrodzeniem) w Państwa
organizacji? Proszę wpisać liczby.

P18

Wartości w polach 1-3 nie muszą
sumować się do „ogółem”.

OGÓŁEM: ………………………,w tym:
 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ………………..
 zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa
zlecenie, umowa o dzieło)…………………………
 pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego (np. z
PUP, PFRON, innych źródeł publicznych)………………….
ORGANIZACJA NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW  proszę
przejść do pyt.P19

P19

Ilu wolontariuszy
współpracowało nieodpłatnie z

……………… liczba wolontariuszy
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Państwa organizacją w ciągu
ostatnich 12 miesięcy?
Jakie są plany Państwa organizacji
(w ciągu najbliższych 12 miesięcy)
dotyczące zatrudnienia/
współpracy z wolontariuszami?
Proszę wybrać jedną odpowiedź

ORGANIZACJA NIE ANGAŻUJE WOLONTARIUSZY DO DZIAŁAŃ
ORGANIZACJI

planujemy zwiększyć zatrudnienie
planujemy zmniejszyć zatrudnienie
nie planujemy zmian w poziomie zatrudnienia

P20

nie planujemy zatrudniać pracowników
planujemy zwiększyć współpracę z wolontariuszami
planujemy zmniejszyć współpracę z wolontariuszami
nie planujemy zmian we współpracy z wolontariuszami

P21

P22

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
pracownicy/ członkowie Państwa
organizacji korzystali z
jakichkolwiek form podnoszenia
kwalifikacji zawodowych (np.
szkolenia, kursy, doradztwo,
studia wyższe, podyplomowe,
itp.)?
Jakie były podstawowe źródła
finansowania kursów, szkoleń,
doradztwa itp. pracowników, z
których korzystała Państwa
organizacja w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Proszę wskazać maksymalnie 3
kluczowe obszary, w których
pracownicy / członkowie Państwa
organizacji potrzebują / chcieliby
uzyskać wsparcie
edukacyjne/szkoleniowe/doradcz
e?

P23

nie  proszę przejść do pyt. P23
tak

przede wszystkim środki własne organizacji
przede wszystkim środki zewnętrzne (np. finansowanie z
programów UE lub krajowych
przede wszystkim środki własne pracowników organizacji
inne ( jakie?) ………………………………………………………
pracownicy / członkowie organizacji nie potrzebują tego typu
wsparcia
zasady prowadzenia księgowości w organizacji
zarządzanie organizacją
tworzenie i zarządzanie zespołami zadaniowymi
zasady i praktyki tworzenia projektów
pozyskiwanie środków finansowych na działalność, w tym
dotacji z UE
promocja działalności organizacji oraz wykorzystanie
internetowych narzędzi promocyjnych
technologie informatyczne
umiejętności/kwalifikacje związane ze specyfiką działalności
organizacji (np. branży, w której funkcjonuje)
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techniki sprzedaży
inne ( jakie?) ………………………………………………………
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
*uzupełniane tylko w przypadku prowadzenia przez organizację działalność ekonomicznej
Proszę o określenie maksymalnie
2 kluczowych obszarów
organizacja nie prowadzi działalności ekonomicznej 
działalności ekonomicznej
KONIEC ANKIETY
podejmowanej przez Państwa
organizację
hodowla i uprawa
przetwórstwo spożywcze

P24

działalność usługowa (jaka?)……………………………………
działalność handlowa (przedmiot
handlu?)……………………………………
działalność produkcyjna (jaka?)……………………………………
inna (jaka?)……………………………………

P25

Kto jest głównym odbiorcą dóbr i
usług oferowanych przez Państwa
organizację? Prosimy o
zaznaczenie jednej kategorii
odbiorców.

beneficjenci
inne osoby indywidualne (fizyczne)
przedsiębiorstwa prywatne
podmioty publiczne (przedsiębiorstwa publiczne i/lub
administracja publiczna)
pozarządowe i spółdzielnie

P26

Czy Państwa zdaniem
podkreślanie społecznego
charakteru działalności
organizacji:
Proszę wybrać jedną odpowiedź

zachęca klientów do korzystania z produktów / usług
organizacji
ani nie zachęca, ani nie zniechęca klientów do korzystania z
produktów / usług organizacji
zniechęca klientów do korzystania z produktów / usług
organizacji

Jakie były źródła finansowania
Państwa organizacji w 2017r.?

dochody z działalności ekonomicznej
środki publiczne rządowe i samorządowe (np. Fundusz Pracy,
PFRON, FIO)
fundusze strukturalne UE

P27

środki finansowe pochodzące od organizacji pozarządowych
darowizny od osób indywidualnych i przedsiębiorstw
składki członkowskie
1% na rzecz OPP
inne (jakie?)……… ………………………………………………
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Proszę o podanie wielkości
przychodów z działalności
ekonomicznej osiągniętych przez
Państwa organizację w 2017 r.

0-10 tys. zł.
pow. 10 tys. zł do 100 tys. zł
pow. 100 tys. zł do 250 tys. zł

P28
Proszę o zaznaczenie jednego z
podanych przedziałów

pow. 250 tys. zł do 500 tys. zł
pow. 500 tys. zł do 1 mln zł
pow. 1 mln zł do 2 mln zł

P29

P30

P31

pow. 2 mln zł
Jaki był w Państwa organizacji w 2017 r. przybliżony udział przychodów z
działalności ekonomicznej w przychodach ogółem?
Czy działalność ekonomiczna
organizacji w 2017r. przyniosła
zysk czy stratę?
Na co została przeznaczona
największa część zysku
wypracowanego przez Państwa
organizację w 2017r.?

………….%

zysk
stratę proszę przejść do pyt. P32

na realizację działań społecznych
na realizację działań ekonomicznych
dla udziałowców/ właścicieli /założycieli

P32

Proszę wybrać jedną odpowiedź.

inne (jakie?)……………………………………

Czy przewiduje Pan(i), że w 2018
r. (w porównaniu do 2017 r.)
sytuacja finansowa Państwa
organizacji:

polepszy się
pozostanie podobna
pogorszy się

Proszę wybrać jedną odpowiedź
Proszę o określenie
prawdopodobieństwa
upadku/likwidacji Państwa
organizacji w ciągu najbliższych
12 miesięcy ?
P33

bardzo niskie (0% -20%)
niskie (21% -40%)
średnie (41% -60%)
wysokie (61% -8%)
bardzo wysokie (81% -100%)

P34

Proszę o podanie maksymalnie 3
najważniejszych barier i/lub
słabości utrudniających
działalność ekonomiczną Państwa
organizacji.

nie ma takich barier
profil naszych pracowników, w tym beneficjentów (np.
związany z ich stanem zdrowia, poziomem kwalifikacji)
wpływający m.in. na ich poziom wydajności
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brak doświadczenia, odpowiedniej wiedzy w organizacji
brak popytu na wytwarzane przez organizację dobra i
świadczone usługi
trudności z pozyskaniem środków finansowych na rozwój
trudności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w
organizacji
braki związane z wyposażeniem (park maszynowy, środki
transportu itp.)
przepisy prawne (niejasność/zmienność prawa
koniunktura na rynku
biurokracja/bariery administracyjne
brak lub nieskuteczna polityka promocyjno-informacyjna
organizacji
brak zewnętrznego wsparcia doradczego
inne (jakie?)……………………………………

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!!Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty usług
świadczonych przez OWES w Łomży

Kontakt z nami:
Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel/fax: 85/732 02 58
www.europartner-akie.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży
ul. Polowa 45
18-400 Łomża
tel. 794000782
www.przedsiebiorczalomza.pl
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