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Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyc::y projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będq podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci projektu
itp.)

Projekt" Ścieżkq rozwoju" dotyczy wsparcia mieszkańców Lubartowa w 3płaszczyznach:
1) Wsparcie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych (głównie dla kobiet)
2) Wsparcie menedżerów w zakresie zarządzania firmą (dla kobiet i mężczyzn

prowadzących własną firmę lub zajmujących stanowiska menedżerskie)
3) Rozwój umiejętności prowadzenia mediacji, czyli konstruktywnego rozwiązywania

konfliktów i problemów w oparciu o porozumienie (dla kobiet, mężczyzn, rodzin,
przedsiębiorców, działaczy społecznych, pracowników samorządowych i innych osób
zainteresowanych)

4) Wsparcie rozwoju osobistego i akt;:wności kobiet (dla kobiet)

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Lubartowa, deklarujących chęć udziału
w proponowanych formach wsparcia z własnej woli.

Projekt będzie realizowany na terenie miasta Lubartowa.

Wprojekcie udział będzie bezpłatny.

Projekt będzie realizowany przez cały 2016 rok, poprzez organizację szkoleń i warsztatów
rozwijających umiejętności, pogłębiających wiedzę i kształtujących postawy wśród grupy
docelowej, czyli mieszkanek i mieszkańców miasta.

Cele projektu:
1. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoczynania i rozwoju własnej firmy
2. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb w aspekcie zarządzania pracownikami
3. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji, czyli rozwiązywania konfliktów bez

przemocy i agresji
4. Wzrost świadomości w zakresie dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne
5. Rozwój umiejętności społecznych
6. Kształtowanie postaw otwartości na działania zapewniające własne utrzymanie
7. Wsparcie aktywności kobiet
8. Wsparcie rodzin w zakresie rozwiązywania problemów

Zajęcia będą się odbywały cyklicznie, w soboty oraz popołudniami (w zależności od tematyki).

-
-
-

mailto:lurogala@interia.pl


OPIS SCIEŻEK
ŚCIEŻKA 1. BIZNES WSPÓDNICY
Z uwagi na to, że wiele kobiet pozostaje w domu aby opiekować się rodziną, zwłaszcza w
czasie, kiedy dzieci są małe, tracą one możliwości zatrudnienia, poprzez zmniejszenie ich
atrakcyjności na rynku pracy oraz w dużym stopniu z uwagi na to, że pozostawanie poza
rynkiem pracy przez dłuższy okres czasu sprawia, że trudniejszy jest powrót do zawodu lub w
ogóle na rynek pracy. Z drugiej strony istnieje możliwość prowadzenia firmy domowej w
formie np. działalności gospodarczej, co z kolei jest bardzo korzystnym rozwiązaniem ze
względu na podział obowiązków domowych i zawodowych oraz osiągnięcie tzw. równowagi
pomiędzy życiem osobistym, a pracą zawodową. Domowa działalność gospodarcza jest
bardzo przyjazną i elastyczną formą pracy, szczególnie w sytuacji, gdy konieczna jest osobista
opieka nad dziećmi. Pozwala również realizować pasję i cele osobiste, czego często nie
umożliwia praca etatowa w przedsiębiorstwie czy jednostce budżetowej. W obecnej sytuacji
gospodarczej naszego regionu a także wobec możliwości, jakie daje nowa perspektywa
środków unijnych, wsparcie kobiet powracających na rynek pracy oraz wzmocnienie ich
postaw przedsiębiorczych może przynieść wiele korzyści.

Szkolenia z przedsiębiorczości będą obejmować wiedzę i umiejętności z zakresu:
- podstaw przedsiębiorczości (formy prowadzenia własnej firmy, analiza opcji i możliwości
rynkowych, przygotowanie biznes planu przedsięwzięcia)
- analizy osobowościowej, m. in. mocnych i słabych stron oraz identyfikacji obszarów do
rozwoju osobistego
- auto motywacja
- komunikacja
- podstawy efektywności osobistej
- coaching kariery (spotkania indywidualne dla chętnych)
- możliwości pozyskania środków na rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej
- warsztaty i wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pozyskania
środków

KORZYŚCI:
- rozwój wiedzy i umiejętności
- nabycie odwagi wchodzenia na rynek
- inspiracja do powrotu na rynek pracy

DZIAŁANIA:
1. szkolenia dla 5 grup 10-cio osobowych w wymiarze 32 godziny lekcyjne

4 soboty x 8 godzin lekcyjnych - prowadzenie praktyk zarządzania i ekspert w zakresie
przedsiębiorczości
Ramowy program:
- analiza biznesu
- przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia
- analiza potencjału osobistego
- automotywacja
- efektywność osobista
- źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. coaching kariery - maksymalnie 50 osób x 3 godziny (3 spotkania x 1 godzina) - dla
chętnych kobiet

KOSZTY: 26500 zł
Organizacja szkolenia: 5 grup x 4 dni = 20 dni szkoleniowych



Sala: 20 x 200 zł = 4000 zł
Trener: 20 dni x 500 zł = 10000 zł
Catering obiad: 10 osób x 20 dni x 15 zł / obiad = 3000 zł
Catering przerwy kawowe: 20 dni x 100 zł / dzień = 2000 zł
Coaching: 50 osób x 3 godziny x 50 zł/godz = 7500 zł (maksymalnie, odpłatność za
rzeczywiście zrealizowaną godzinę)

ŚCIEŻKA 2. PROFESJONALNY MENEDŻER
Cykl szkoleń dla kobiet i mężczyzn z szeroko pojętego zarządzania - tzw. managament'u. Przed
każdym przedsiębiorcą - niezależnie od jego płci - codziennie stoi mnóstwo wyzwań. Dlatego
tak ważny jest nieustanny rozwój i zdobywanie nowych kompetencji managerskich.
Szkolenia będą nastawione przede wszystkim na zdobywanie umiejętności praktycznych, a nie
jedynie czystej, " książkowej wiedzy". Bogate w różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, pozwolą
od razu przełożyć teorię na praktykę. A sama forma treningów - zawierająca wiele gier
szkoleniowych i tzw. case study (studium przypadku), sprawi, że uczestniczki z łatwością tę
wiedzę sobie przyswoją - ponieważ już od dawna wiadomo, że nauka przez zabawę jest
najskuteczniejszą formą nauki.

Szkolenia z zarządzenia będą obejmować wiedzę i umiejętności z zakresu:
- podstawowych stylów zarządzania i kierowania ludźmi
- trudnej sztuki delegowania zadań
- rozpoznawania i radzenia sobie z podstawowymi błędami w zarządzaniu
- automotywacji
- motywacji swoich pracowników w sposób pozajinansowy
- efektywnej komunikacji, sztuki słuchania, rozpoznawania stylu komunikacyjnego swojego
rozmówcy i dostosowywania się do niego
- asertywności
- zarządzania czasem i poprawa efektywności zawodowej
- work -life balance (równowaga praca-życie)
- warsztaty wizażu i stylizacji

KORZYŚCI:
- rozwój wiedzy i umiejętności
- zmiana postawy społecznej w aspekcie zarządzania zespołami pracowniczymi
- inspiracja do rozwoju osobistych umiejętności społecznych

DZIAŁANIA:
1. szkolenia dla 5 grup 10-cio osobowych w wymiarze 32 godziny lekcyjne

4 soboty x 8 godzin lekcyjnych - prowadzenie praktyk zarządzania i ekspert w zakresie
przedsiębiorczości
Ramowy program:
- style zarządzania i kierowania ludźmi
- delegowanie
- motywacja pracowników w sposób pozajinansowy
- obsługa klienta (prospecting, trudny klient)
- wykorzystanie portali społecznościowych

KOSZTY: 19000 zł
Organizacja szkolenia: 5 grup x 4 dni = 20 dni szkoleniowych
Sala: 20 x 200 zł = 4000 zł
Trener: 20 dni x 500 zł = 10000 zł



Catering obiad: 10 osób x 20 dni x 15 zł / obiad = 3000 zł
Catering przerwy kawowe: 20 dni x 100 zł / dzień = 2000 zł

ŚCIEŻKA 3. POROZUMIENIE BEZ AGRESJI
Celem jest popularyzowanie mediacji, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania
sporów. Działaniem popularyzującym będzie konferencja poświęcona szeroko pojętej
tematyce mediacji z udziałem konsumentów. Warto zainteresować tym zagadnieniem zarówno
konsumentów, jak i przedsiębiorców. Aby uświadamiać przedstawicielom obu środowisk, że w
sytuacji, gdy zawodzą negocjacje, istnieje alternatywa dla drogi sądowej, poprzez wskazanie
im oczywistych korzyści płynących z mediacji. Celem jest wskazywać i utrwalać najlepsze
praktyki w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a konferencja będzie
służyła wymianie doświadczeń w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami organizacji
reprezentujących interesy konsumentów a przedsiębiorcami, z udziałem środowiska
prawniczego i mediatorów.

Dla przedsiębiorców jest to także okazja do zaprezentowania swojej firmy, jako podmiotu
umiejętnie zarządzającego sytuacjami konfliktowymi z odbiorcami swoich produktów, czy
usług, dla której ważne jest budowanie dialogu z konsumentami.
Mediacje są również efektywnym i bezpiecznym sposobem na rozwiązywanie sporów
domowych i rodzinnych w codziennym życiu. Warto poznać techniki, które pozwolą
efektywniej i bez przemocy osiągać porozumienie i rozwiązywać spory na gruncie życia
osobistego i zawodowego (np. pomiędzy współpracownikami). W tym celu zostaną
zorganizowane warsztaty, podczas których uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę i
umiejętności rozwiązywania konfliktów personalnych na gruncie mediacji.

Kolejnym działaniem jest popularyzowanie mediacji, jako jednej z alternatywnych metod
rozwiązywania sporów wśród młodzieży, gdyż jest to umiejętność, którą warto kształtować od
najmłodszych lat, gdy młodzież nabywa już świadomości rywalizacji, a rówieśnicze konflikty
są codziennością w życiu nastolatków. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych dla wybranej grupy młodzieży aby utworzyć grupę liderów, którzy
mogliby przeprowadzać mediacje rówieśnicze.

KORZYŚCI:
- nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania i negocjowania
- zapoznanie z rodzajami mediacji
- koszty związane z mediacjami
- "sprawiedliwość naprawcza"

DZIAŁANIA:
l. konferencja dla 70 osóbRamowy program konferencji:

-Pomoc rodzinie w kryzysie. Mediacja rodzinna
-Gdy rodzina się rozpada -znaczenie mediacji umownej (przedsądowej).
-Mediacja w sprawach sądowych
-Mediacja w środowisku lokalnym

2. warsztaty mediacyjne 3 grupy x 10 osób w wymiarze 16 godzin lekcyjnych - prowadzi
biegły z zakresu mediacji

Ramowy program:
- Mediacje rodzinne i nieletnich z punktu widzenia mediatora
- Mediacja w postępowaniu cywilnym
- Mediacja w postępowaniu karnym



3. warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach godzin
wychowawczych, spotkania z młodzieżą - mini wykład o mediacji rodzinnych,
nieletnich. Zapoznanie z narzędziem aktywnego słuchania - parafrazą, komunikat
Ty/Ja. Ćwiczenia z udziałem uczniów.

Ramowy program:
- Rozwiązywanie konfliktów w grupach szkolnych
- Mediacje w środowisku
- Mediacje z dorosłymi - dom i szkoła

KOSZTY: 7950 zł
Organizacja konferencji: 2250 zł
Konferencja catering: 70 osób x 25 zł (obiad + przerwy kawowe) = 1750 zł
Sala: 1dzień x 500 zł = 500 zł

Organizacja warsztatów: 5700 zł
Organizacja szkolenia: 3 grupy x 2 dni = 6 dni szkoleniowych
Sala: 6 dni x 200 zł = 1200 zł
Trener: 6 dni x 500 zł = 3000 zł
Catering obiad: 10 osób x 6 dni x 15 zł / obiad = 900 zł
Catering przerwy kawowe: 6 dni x 100 zł / dzień = 600 zł

Organizacja warsztatów dla młodzieży: działanie bezpłatne w ramach zajęć w szkole

ŁĄCZNY BUDŻET PROJEKTU 53 450 zł
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .)

Projekt jest uzasadniony społecznie.
Mieszkańcy Lubartowa to przede wszystkim osoby, które pracują zawodowo, pozostają w
domu lub uczą się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponad gimnazjalnych.
Wg danych statystycznych GUS za 2013 r.
(http://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum lubelskie/portrety gmin/powiat lubartowski/gmina
lubartow-miasto.pdf)

Ludność miasta wynosi 22,5 tys. osób, z czego w wieku produkcyjnym 14,6 tys. Wśród osób w
wieku produkcyjnym, zaledwie 6,5 tys. osób to osoby pracujące (dane dotyczą podmiotów
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez pracujących w
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). 1,5 tys. osób jest zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne, w tym 48,7% to kobiety. 6% mieszkańców miasta korzysta ze środowiskowej
pomocy społecznej.

Na terenie gminy miejskiej jest ponad 2,5 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarki
narodowej, przy czym tylko 8% to podmioty prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą. Przy stopie bezrobocia (dane PUP Lubartów za październik 2015 r.
http://puplubartow.pl/statystyki) 4,77 tys. osób zarejestrowanych, w tym 2,4 tys. kobiet, 369 osób
uprawnionych do zasiłku (188 kobiet) na takim poziomie, uzasadnione jest wzmacnianie
umiejętności kształcących liderów, menedżerów i zachęcających osoby do powrotu na rynek
pracy ( w szczególności kobiety, których sytuacja ze względu na długotrwałe pozostawanie
poza rynkiem pracy jest utrudniona). Ze wstępnej bezpośredniej diagnozy potrzeb w tym
zakresie wynika, że ponad 70% pytanych o chęć i przydatność uczestnictwa w tego typu
szkoleniach, jest zainteresowanych udziałem. To bardzo duży odsetek obrazujący, jak osoby
pozostające bez pracy są chętne do jej podjęcia, zwłaszcza w systemie pozaetatowym.



Wg danych GUS i PUP Lubartów zarejestrowane podmioty prowadzące działalność
gospodarczą różnorodnych formach prawnych są głównymi zakładami pracy, które
zatrudniają mieszkańców miasta. Do największych zaliczamy: Dako, Ferno, Stella Pack,
Polcomm, Roto. Mniej jest kobiet prowadzących działalność niż mężczyzn, trudniej jest im
podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności, są niepewne w swoich wyborach, nie mają odwagi
do wyjścia z domu na rynek pracy czy założenie swojej firmy. W projekcie ważne jest również
poprawienie samooceny kobiet, dotarcie do części populacji, która tego potrzebuje, na
pokazaniu, że w każdym wieku i statusie społecznym, można zadbać o to aby podwyższać
swoje kwalifikacje i rozwijać się, dbając o siebie.

Aby efektywnie działać i prężnie się rozwijać firmy potrzebują nie tylko kapitału ale również
pracowników i dobrych menedżerów, którzy będą rozwijać i motywować właśnie ten
najważniejszy element w każdym przedsiębiorstwie - pracowników. Po bezpośrednich
wywiadach z pracownikami średniego i wyższego szczebla zarządzania nasuwa się jasny
wniosek, że są to kluczowe umiejętności, które ci pracownicy chcieliby rozwijać ze względu na
efektywność działania firm zasilających budżet miasta i pracujących na lokalny i krajowy
p KB. Niestety większość firm nie inwestuje w rozwój kompetencji społecznych i osobistych
pracowników na szczeblach menedżerskich. Przyczynia się to również do różnego rodzaju
konfliktów wewnętrznych oraz rynkowych, w walce z konkurencją. Dlatego ważne jest także
pogłębienie umiejętności mediacyjnych i wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania
konfliktów rynkowych i problemów personalnych w sposób nieagresywny. za pomocą narzędzi
mediacyjnych. Ma to również przełożenie na CSR czyli odpowiedzialność społeczną biznesu,
aby tworzyć przyjazne społecznie miejsca pracy, wspomagać lokalną społeczność,
rozwiązywać problemy, które mogą w drastycznych przypadkach prowadzić do upadłości
firm, a tym samym utraty zatrudnienia przez mieszkańców miasta. Jest kilkanaście liczących
się firm na tym rynku, zatrudniających od l do nieokreślonej ilości osób, które będą
zainteresowane uczestnictwem w konferencji. Jestem czynnym mediatorem i myślę, że
stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji będzie zainteresowane wzięciem udziału.

Mała społeczność lokalna (1621 as/km'} oraz wysoka stopa bezrobocia a także dość uboga
oferta wypełnienia czasu wolnego sprawia, że pojawiają się konflikty domowe czy w grupach
społecznych. Frustracja spowodowana bezrobociem, koniecznością pozostawania w domu czy
radzenia sobie w środowisku szkolnym często wyzwala agresję, która nie jest dobrą drogą do
rozwiązywania konfliktów. Stąd również potrzeba kształcenia umiejętności mediacyjnych od
lat najmłodszych, aby skutecznie radzić sobie w grupach rówieśniczych, społecznych czy
rodzinie. Na propozycję prowadzenia tego typu warsztatów z entuzjazmem reagowali zarówno
uczniowie jak i nauczyciele i rodzice. Ludzie mają problem ze znalezieniem sposobu
rozwiązywania konfliktów, jest problem z analizą zalet i korzyści wynikających z innych form
rozwiązywania problemów, brak jest świadomości ludzi, że nie trzeba iść do sądu aby
rozwiązać trudne sytuacje, można zrobić to na własnych warunkach, w porozumieniu, bez
agresywnej konfrontacji. Często mieszkańcy po prostu nie znają innych metod rozwiązywania
konfliktów poza rozwiązaniami siłowymi.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l. statystyki graficzne GUS i PUP Lubartów dla Gminy Miasto Lubartów
2. programy proponowanych szkoleń
3. program konferencji
4. zestawienie zainteresowania z wywiadów osobistych



I Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
.faktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:

, 'J

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcycb projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w Lubartowie,
ul. Jana Pawła /112.
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POWIERZCHNIA w km2IIGĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km2

WYBRANE DANe 2010 2012 2013
STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE DEMOGRAFICZNE W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY
W LUBLINIE

POWIAT

LUBARTOWSKI
LUDNOŚĆ W 2013 R.

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2013 R.

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

4000 3000 2000 1000 o o 1000 2000 3000 4000

MIGRACJE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY

osoby

1200 ._----~
1000
800
600
400
200

o
-200
-400

2009

- zameldowania - saldo migracji

2010 2011 2012 2013

a Dane o liczbie i strukturze ludności (stan i do przeliczeń) pochodzą z bilansu opracowanego w oparciu o wyniki NSP 2011. b Dane dotyczą obiektów posiadających lO iwięcej miejsc noclegowych; od
2012 r, łącznie z kwaterami agroturystycznymi i pokojami gościnnymi. c W ciągu roku; z wyłączeniem odpadów komunalnych. d Dane dotyczą podmiotów gospodarczych. w których liczba pracujących
przekracza 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.



FINANSE PUBLICZNE

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG RODZAJÓW W 2013 R,

SRODKI W DOCHODACH BUDZETU POWIATU NA
FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW UNIJNYCH W 2013 R,

DOCHODY WYDATKI
-t?U-t?* -t?

* 7,5 *-t? mln zł -t?
-t?-t?-t?

84,2
97,2

mlnzl

38,1--- I
68,8

28,4 28,4 33,1

18,1 c_____.......__:___~_
Dochody

sub- dotacje dochody og6lem
wencja wlasne

wtym og61na
na część

oświatową

Wydatki
og6lem mająt-

kowe
bieżące

w tym
inwesty-

cyjne

w tym
wynagro-

dzenia

W 2013 r. dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie

wyniosły 3064 zł, przy średniej krajowej

wynoszącej 3099 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW WYDATKI BUDŻETU POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW

w%

Dochody ogółem 100.0 100.0 100,0 Wydatkł ogółem 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo i łowiectwo 0,7 4,3 1,8 Rolnictwo i łowiectwo 0,7 4,3 1,5

Transport i łączność 3,6 3,3 7,2 Transport i łączność 14,8 17,8 28,7

Gospodarka mieszkaniowa 0,7 1,0 0,5 Gospodarka mieszkaniowa 0,3 0,5 0,0

Administracja pUbliczna 3,6 2,5 1,6 Administracja publiczna 11,6 11,5 8,5
Bezpieczeństwo publiczne 5,2 5,6 9,7

Bezpieczeństwo publiczne
5,4 5,7 8,4i ochrona przeciwpotarowa i ochrona przeciwpożarowa

Różne rozliczenia 47,5 44,9 45,3 Różne rozliczenia 2,5

Oświata i wychowanie 1,6 4,2 1,1 Oświata i wychowanie 27,1 25,1 20,6
Pomoc społeczna I pozostałe 15,4 13,7 12,0

Pomoc społeczna I pozostałe
23,1 19,5 15,4

zadania w zakresie polityki społ, zadania w zakresie polityki społ,

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,8 0,8 1,1 Edukacyjna opieka wychowawcza 9,4 8,8 8,1
Gospodarka komunalna 1,8 1,0 0,5

Gospodarka komunalna
0,0 0,0i ochrona środowiska i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
0,0 0,0 0,0

Kultura i ochrona dziedzictwa
0,2 0,1 0,1narodowego narodowego

Kultura fizyczna· Kultura fizyczJ')aa 0,1 0,0 0,0
Dochody od osób prawnych 12,4 12,8 12,9 Działalność usługowa 0,8 0,8 0,7i od osób fizycznych

Pozostałe 6,8 6,0 6,2 Ochrona zdrowia 5,7 4,5 4,0

a W 2010r. nazwadziałubrzmiała,Kulturafizycznai aport'. Pozostałe 0,7 1,3 1,3

W 2013 r. dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu W 2013 r. odnotowano wzrost wydatków w przeliczeniu
wzrosły o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. na 1 mieszkańca powiatu o 22,7% w porównaniu z 2012 r.

WARTOSC CAŁKOWITA ORAZ DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 NA TERENIE POWIATU

DO KOŃCA 2013 R, b

b Daneszacunkowe;mieiscerealizacjiprojektuzgodniez umowąo dofinansowanie;
dane dotyczą podpisanychumów o dofinansowanie;bez środków Programu
Operacy;,egoPomocTechniczna.c Programobejmujeobszar pięciu województw:
lubelskiego.podkarpackiego,podlaskiego.świętokrzyskiegoIwanmlńsko-mazursklego.

Ogółem

I

W tym dofinansowanie
ze środków Unii

, Europejskiej Na 1 mieszkańca w zł

I
,

OGÓŁEM

•. ... ....
878,7 495,3 9762

257,1 183,6 2856

247,0 87,4 2745

70,7 59,6 786

9,3 5,8 103

294,6 158,9 3273

....
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej"

Regionalne Programy Operacyjne



INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

SZKOLNICTWO
W ROKU SZKOLNYM

2013/2014

53
1

20
2

24

Szkoły podstawowe
w tym specjalne

Gimnazja
w tym specjalne

Szkoły ponadgimnazjalne
Uczniowie w szkołach:

podstawowych
w tym specjalnych

gimnazjalnych
w tym specjalnych

zasadniczych szkołach
zawodowych

liceach
og61nokształcących

liceach profilowanych
technikach i og61no-

kształcących szkołach
artystycznych

szkołach policealnych 93

Wydatki na oświatę
i wychowanie stanowiły

20,6% wydatków
budżetu powiatu

w 2013 r.

5398
14

2852
54

560

1563

Liczba ludności w 2013 r.
w wieku:

7-12 lat 5603
13-15 lat 2982
16-19 lat 4464

900

LICZBA LUDNOŚCI NA 1 APTEKĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ

2013
2662 • województwo

• powiat

2012
2690

2722
2011

2747
2010

2741
2009

UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDNOŚCI OGÓŁEM

%
14

12

10

8

6

4

2

O
2009

• w województwie .w powiecie

2012 20132010 2011

ABSOLWENCI
SZKÓŁ PONAD-

GIMNAZJALNYCH
WEDŁUG TYPÓW
SZKÓŁ Z ROKU

SZKOLNEGO
2012/2013

19,3%

_ zasadnicze szkoły zawodowe

c:J licea ogólnokształcące

_ technika I ogólnokształcące

szkoły artystyczne

_ szkoły policealne
51,1%

Liczba ludności w wieku 16-21 lat w 2013 r. wyniosla 7068
- co stanowiło 8% ogółu ludności w powiecie.

OCHRONA ZDROWIA W 2013 R.
województwo

STACJONARNA POMOC SPOŁECZNA W 2013 R.

15,4% środków przeznaczono
na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW
SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

Urok
400

300

200

100

O

gazowych (bez dWlJtlenku węgla) .pylowych

2009 2010 2011 2012 2013

W 2013 r. emisja dwutlenku węgla wyniosła 28,9 tys. t
i stanowiła 99,0 % ogólnej emisji zanieczyszczeń gazowych.

RYNEK PRACY

Pracuiący"
Bezrobotni zarejestrowani
W % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych:

kobiety
osoby poniżej 25 roku tycia
pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Oferty pracy
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

STOPA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH
(stosunek nowo zarejestrowanych bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo)

3,0 % .2012 02013

2,0 l
1,0 ~

0,0
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

BEZROBOCIE REJESTROWANE
tys.

7,0 i
6,0 .
5.0 t
4,0 -
3,0 .

2,0
1,0 .

0,0 -

%

17,2 17,5 20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2012 2013

- Stopa bezrobocia

2009 2010 2011

Liczba
bezrobotnych w tym kobiety

Liczba ludności w wieku mobilnym (18--44 lata) wyniosła 35939

- co stanowiło 54% ogółu pracujących w 2013 r.1..-- _



POWIAT LUBARTOWSKI NA TLE POZOSTAŁYCH POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE W 2013 R.

Srodkiwdo-
Wydatki Przeciętna

WYSZCZEGÓL-
chodach bud-
żetu powiatu w dziale Turystyczne obiekty powierz- Odsetek ludności korzystającej

Dochody ·Obsługa Mieszka- z instalacjiNIENIE na finansowa- Wydatki Czytelnicy noclegowe chnia użyt- Stopa PodmiotyKobiety Saldo własne długu bibliotek nia
kowanie i współfi- budżetu oddane do bezro- w rejestrze Targo-

Ludność na 100 migracji na budżetu publiczne- publicz- 1 miesz-nansowanie powiatu użytkowa- bocia REGON wiskaPOWIATY na 1 km' męż- 1000 powiatu go"w% nych na kaniaprogramów nia na 10 rejestro- na 10 tys. stałe
czyzn· ludności i projektów wydatków 1000

tys. miesz-
w

wanego· ludnościI MIASTA
unijnych ogółem ludności obiekty

udzielone zasobach wodocią- kanaliza-
gazowej

budżetu noclegi kańców gowej cyjnej
NAPRAWACH mieszka-

na 1 mieszkańca powiatu· niowych
POWIATU

BIAlSKI "22 4 10 15 22 23 8 22 5 6 8 7 22 15 21 11 20 2
BIŁGORAJSKI 16 8 6 14 18 11 17 18 9 13 14 3 4 8 16 1 10 5
CHEŁMSKI , I' 21 .-: 8 - 4 19 7 14 5 20 13 19 9 17 21 22 18 22 24 5
HRUBIESZOWSKI 20 12 24 24 24 19 3 14 15 22 16 15 23 16 22 22 15 12
JANOWSKI .' I, .J9 4 14 8 19 -:13_:, 13 8 15 10 20 2 19 21 17 7 11 24.,

KRASNOSTAWSKI 14 18 9 5 17 6 9 15 15 17 21 12 15 18 12 19 23 7
KRAŚNICKI 1·:.7 17,. 13 .. 10 20 :. , 16~: 10 12 24 23 19 10 13 11 6 13 19 11..

LUBARTOWSKI 13 12 5 17 10 7 6 7 6 12 10 9 5 10 20 20 15 7
LUBELSKI . I'; 10 .:I·' 12/,":0;., 1 16 16 ::. '20';, :~ 17 6 8 2 "i .18 23 10 5 8 1 2; 16 �.
ŁĘClYŃSKI 9 12 22 12 6 10 11 2 15 21 4 11 9 9 7 3 22 21

.,' '; 11 l' 2 15 20 12 .: .::!;i7.:~; 22 " 19 15 14 15 8 7 13 13 5 9 13ŁUKOWSKI._,_ ..• o

OPOLSKI 12 12 17 23 21 21 19 16 15 18 22 14 12 19 9 13 17 13
PARCZEWSKI .: ":~. 1·~~;23·;,::

'"

t. ~Tf8 : 13 16 12 23 7 13 '" 214 11 18 2 15· 24 11 .',,.:16 11
I'

PUŁAWSKI 6 19 6 11 14 9 4 5 1 1 5 19 8 6 5 4 5 9
RADzYłiISKI :"';,; :'15~,I '~',: 1 15 _ I' '22 23 22"" 14 11 21 ; 24 12 5 ': 17 17 19 7 18 16-
RYCKI 8 2 18 9 11 12 7 21 21 20 18 15 14 20 11 10 13 16
ŚWIDNICKI .~:,1<;: 5 19 '.. 3 . 7, 9 ,"', '~15> 2 6 . 21 ,,15 ..17 21 6 5 4 15 7 ,.21
TOMASZOWSKI 17 8 20 21 8 18 23 10 9 9 24 6 20 14 14 11 6 9
WŁODAWSKI ~;1;~j,,24."::I',,;4':i. '/'11 . 6. ,. 3 .':::5;~:~ 12 . '9

"
2 . 1'- 5 7 17 11 7 24 24 12 16

ZAMOJSKI 17 8 2 13 13 24 1 23 3 3 13 4 24 24 15 16 21 4
M.BIAŁA PODLASkA'; I:' .•• ,': 19 . 20 3 5 '~,~'4 21 1 13 11 3 20 10 4 7 ':,17 3 19

BDL WIĘCEJ
DANYCH:

Lokata powiatu
w województwie

a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa - jako ostatnia tokata spośród
zestawionych jednostek. b Dane dotyczą podmiotów gospodanczych, w których liczba pracujących przekracza
9 osób.

Bank Danych Lokalnych
www.slal.gov.pllbdl

http://www.slal.gov.pllbdl


POWIAT LUBARTOWSKI NA TLE POZOSTAŁYCH POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE W 2013 R. (DOK.)

Srodki wda-
Wydatki Przeciętnachodach bud-

WYSZCZEG6L- żetu powiatu w dziale Turystyczne obiekty powierz- Odsetek ludności korzystającej
Dochody "Obsługa Czytelnicy noclegowe Mieszka- chnia użyt- z instalacjiNIENIE na finansowa- Wydatki nia Stopa PodmiotyKobiety Saldo własne długu bibliotek kowanie i wspólfi- budżetu oddane do bezro- w rejestrze Targo-Ludność na 100 migracji na budżetu publiczne- publicz- 1 miesz-nansowanie powiatu użytkowa- bocia REGON wiska

POWIATY na 1 km2 męż- 1000 powiatu
programów go"w % nych na

nia na 10
kania rejestro- na 10 tys. stale

czyzn" ludności i projektów wydatków 1000
tys. miesz- w

wanego· ludnościI MIASTA
unijnych ogółem ludności obiekty

udzielone zasobach wodocią- kanaliza-
gazowej

budżetu noclegi kańc6w
mieszka- gowej cyjnej

NAPRAWACH
na 1 mieszkańca powiatu" niowych

POWIATU

M.CHEŁM 3 22 23 4 15 3 24 13 12 7 23 23 ... 1 1 3 21 4 13

M.LUBLlN 1 24 8 1 1 1 20 4 4 2 1 24 2 3 2 2 1 1

M.ZAMOŚĆ 2 22 19 2 4 2 18 3 8 4 6 22 3 2 1 18 2 19

'>..

BDL a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa - jako ostatnia lokata spośród
zestawionych jednostek. b Dane dotyczą podmiotów gospOdarczych. w kt6rych liczba pracujących przekracza
9 osób.

WIĘCEJ
DANYCH:

Lokata powiatu
w województwieBank Danych Lokalnych

www.stat.gov.pllbdl
Bank Danych Lokalnych

http://www.stat.gov.pllbdl


I miejscowości
sołectw

Powierzchnia w km2

WYBRANE DANE
a

2010 2012 2013
STATYSTYCZNE -Ludność

wodociągowej
kanalizacyjnej

WYBRANE DANE DEMOGRAFICZNE W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY
W LUBLINIE

KOBIETY

GMINA MIEJSKA

LUBARTÓW
POWIAT LUBARTOWSKI

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2013 R.

85 lat
i więcej
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MIGRACJE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY
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a Dane o liczbie i strukturze ludności (stan i do przeliczeń) pochodzą z bilansu opracowanego w oparciu o wyniki NSP 2011. b Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych; od
2012 r. łącznie z kwaterami agroturystycznymi i pokojami gościnnymi. c Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie.



DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG RODZAJÓW
W 2013 R.

DOCHODY
62,9 mln zł 64,1

WYDATKI

Dochody
sub- dotacje dochody ogółem

wencja wlasne
wtym og61na

na część
oświatową

Wydatki
ogółem mająt- bieżące

kowe
w tym w tym

inwesty- wynagro-
cyjne dzenia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW
I

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 0,0

42,9 49,1

Pozostałe 0,3 0,2
a W 2010 r. nazwa działu brzmiała "Kultura fizyczna i spore.

w dochodach własnych \Y}'ni6sl 44.4;,,;%;.;.. -'

MIESZKANIA ODDANE DO UŻVTKOWANIA

Ogółem
w tym:

indywidualne
przeznaczone na sprzedaż lub ~a·em

DŁUGOŚĆ
ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH
W 2013 R.

2,4 km

ŚRODKI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA
FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW UNIJNYCH W 2013 R.

*~** ** 5,4 ** mln zł *
***

W 2013 r. wydatki na oświatę i wychowanie
wyniosły 30749 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW

w%
100,0

0,0

3,2 5,3 3,5
9,6 10,3 10,1

0,0 0,1 0,0

0,4

5,1

3,2

2,4

2843 zł

RADNI RAD GMIN WEDŁUG GRUP WIEKU W 2013 R.

38,1%

-30-39 lat

·40-49

- 50-59

- 60 lat i więcej

ZASOBY MIESZKANIOWE

Mieszkania·
Przeciętna powierzchnia użytkowa-

1 mieszkania w m2

Liczba wypIaconych dodatk6w

mieszkaniowych
Zaległości w opiatach za mieszkanie

w zasobach gminnych w tys. zł

Liczba łokali socjalnych 35 ••••• 38••

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych.



.s

a W 2010 roku bez klubów dziecięcych.

i'i.iMiliiM'''''' �. MiUłUEDUKACJA
[placówki wychowania przedszkolnego ] 10 11 11
I w tym przedszkola l 7 8 8
Miejsca w przedszkolach I 934 1032 1047
Dzieci w plac6wkacli wychowania Iprzedszkolnego 936 1060 1078

w tymw przedszkolach J 839 924 934
Szkoły podstawowe J 3 3 3
Uczniowie szkół podstawowych 1344 1373 1414
Szkoły gimnazjaTn'8 - l 2 3 3
UcznioWiBszkółgimnazjalnych I 797 755 717
'Liczba uczni6w przypadająCYCh~

1 o~\ał w szkołach:

podstawowych
o, 22 23 23

gimna~lnych I 23 24 22

UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDNOŚCI OGÓŁEM

%
14

12

10

e w powiecie • w województwie.w gminie

8

6

4

2

o
2009 2011 201320122010

W 2013 r. wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej wyniosły 11184,4 tys. zł.

Liczba przychodni w gminie w 2013 r.:
liczba osób przypadających na 1 przychodnię wyniosła

13
1734

LEŚNICTWO W 2013 R.

w tym własność gminy

Lesistość w %

liczba oczyszczalni ścieków w gminie w 2013 r. wyniosła: 2
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wyniosła:

w gminie 22490

w powiecie 48322

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w 2013 r.
- instalacje i urządzenia:

zbiomiki bezodpływowe 121

oczyszczalnie przydomowe 16----------------~-----

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku w 2013 r.:
O- 2 lata - 705
3 - 6 lat - 1013
7-121at

13-151at -
1240
583

5

Wypożyczenia księgozbioru
na 1 czytelnika
w woluminach 22

W 2013 r, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ~

wyniosły 452700 zł \I!'
I

WYBRANE DANE O RYNKU PRACY W 2013 R.,

Powiat

11049
6382
50,0

Pracujący'
Bezrobotni zarejestrowani

w tym kobiety w %

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w licz-
bie ludności w wieku produkcyjnym w %

Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet
w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym w %

11,4

12,3._~~-"""'""
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez
pracujących w gospodarstwach Indywidualnych w rolnictwie.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE
REGON W 2013 R.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ZEBRANE W CIĄGU ROKU

t -ogółem - z gospodarstw domowych -pozostałe
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GMINA MIEJSKA LUBARTÓW NA TLE GMIN POWIATU I WOJEWÓDZTWA W 2013 R.

Lokata gminy w powiecie 7 108 Lokata gminy w województwie

Środki w decho- Wydatki

WYSZCZEGÓL- dach budżetu w dziale Turystyczne obiekty Przeciętna Odsetek ludności korzystającej
Dochody

gminy na finan- Wydatki "Obsługa noclegowe powierz- z instalacji
PodmiotyNIENIE Saldo własne długu Dzieci Czytelnicy

chnia użyt-Kobiety na sowanie i wsp61fi- budżetu bibliotek w rejestrzeLudność na migracji na budżetu publicz- w przed- kowa100 nansowanie prog- gminy publicznych REGON na1 km' 1000 gminy
ramów i projektów nego" w % szkolach na 1 mieszkaniamężczyzn" na 1000 10 tys.ludności unijnych wydatków 100 miejsc" ludności obiekty

udzielone w zasobach wodocią- kanaliza-
gazowej ludnościogółem noclegi mieszka- gowej cyjnej

GMINY budżetu niowychna 1 mieszkańca
gminy·

ABRAMÓW 7 108 2 27 3 44 6 109 654 4 61 2 20 2 27 6 30 10 186

9 182

42 7 83 12 115

93 13 148 9 928 118 5 109 9 101 7 118 13

8

3

190 12 169 11 155 5 58 3 19 2 17 14 6
JEZIORZANY 12 136 5 109 12 191 8 136

6 88 11 177 2 29 4 93

127 11 159 3 62 8 7 45 12 179 9 98 5 64 4 98 12 199

KAMIONKA 41 5 81 7 106 7 81 8 61

8

7 80 3 59 5 68 10 109 9 126 4 64

KOCK 3 61 5 109 6 89 5 104 4

76

8 4 75 7 81 5 47 6 64 7 118 10 116 4 53 3 93 2 53

LUBARTÓW (GM. MIEJSKA)

LUBARTÓW (GM. WIEJSKA)

5 13 198 12 191 9 5 8 120 5 88 3 34 10 73 4 32 3 39 13 186 2 3 2 82 8

2 55 5 109 10 2 37 10

11

167 6 96 12 175 9 65 3 25 2 32 2 43 3 29 2 31 78 3 58

MICHÓW 9 132 5 109 5 63 9 138 168

95

91

3 59 10 110 4 41 12 118 11 177 11 117 11 111 5 99 6 138

NIEDŹWIADA 3 61 4 73 10 108 11 180 2 17 9 1097 2 14 5 47 5 63 4 74 4 31 13 146 9 126 8 176

OSTRÓW LUBELSKI 9 132 13 7 91 10 144 6 13 170 8 108 6 64 3 19 5 47 8 87 10 147 8 84 8 79 8 118 5 117

OSTRÓWEK 9 132 12 190 11 157 13 206

5 64 10 160 3 44 12 187

12 173

147

7 116 6 89 8 121 12 126 6 6811 113

5 25

13 135

13 200

SERNIKI 10 1439 4 5 79 2 22 7 71 6 114 11 189

U$CIMÓW 13 186 3 46 7 91 3 54 9 136 13 1842 34 15 4 46 9 142 6 78 3 51 6 114 7 154

BDL WIĘCEJ DANYCH: Bank Danych Lokalnych

www.stat.gov.pl/bdl
a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa - jako ostatnia lokata spośród

zestawionych jednostek.

http://www.stat.gov.pl/bdl
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ANKIETA BADAWCZA - OPIS I WYNIKI

Ankieta została przeprowadzona w dniach 22 października - 11 listopada 2015 roku wśród

mieszkańców gminy Miasto Lubartów.

Ankieta posłużyła badaniu opinii mieszkańców miasta Lubartów w zakresie przygotowania projektu

społecznego wzmacniającego proponowane 3 grupy warsztatów i szkoleń. Badani byli pytani w

pierwszej kolejności o zgodę na wywiad i wykonanie ankiety. Jeśli się zgodzili stosowana była ankieta.

Po krótkim zaprezentowaniu celu badania, Respondenci uzyskiwali informację o zakresie ścieżek

rozwojowych zaproponowanych do realizacji i byli pytani o ogólne zainteresowanie projektem

(wywiad wstępny). Te osoby, które wykazały zainteresowanie projektem były pytane w wywiadzie

pogłębionym o zainteresowanie poszczególnymi tematykami zgodnie z opisem ścieżek (na życzenie

podawane były bardziej szczegółowe informacje).

Ankieta była wywiadem bezpośrednim i zawierała 2 pytania, na które respondenci udzielali

odpowiedzi. Pytanie 1 było pytaniem jednokrotnego wyboru, natomiast na pytanie 2 możliwe było

udzielenie kilku odpowiedzi.

1. Oceń Twoje zainteresowanie projektem zaznaczając jedną z opcji:
DTAK

DNIE

DNIEWIEM

D JESTTO DLA MNIEOBOJĘTNE
(projekt mnie nie dotyczy)

2. Oceń Twoje zainteresowanie każdą ścieżką
tematyczną

Ścieżka 1 Biznes w spódnicy
Dbardzo mnie interesuje udział w tej ścieżce

Dśrednio mnie interesuje udział w tej ścieżce

D nie interesuje mnie udział w tej ścieżce

Ścieżka 2 Profesjonalny menedżer
Dbardzo mnie interesuje udział w tej ścieżce

Dśrednio mnie interesuje udział w tej ścieżce

D nie interesuje mnie udział w tej ścieżce

1
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-,

Ścieżka 3 Porozumienie bez agresji

Dbardzo mnie interesuje udział w tej ścieżce

D średnio mnie interesuje udział w tej ścieżce

D nie interesuje mnie udział w tej ścieżce

Oprócz tych 2 pytań, każdy respondent wypełniał również metryczkę z danymi obrazującymi przekrój

grupy badanej:

METRYCZKA RESPONDENTA

PŁEĆ
D Kobieta

WIEK
O poniżej 20 r.ż.

D Mężczyzna O 21-30 lat

O 31-40 lat

041-50 lat

O 51-60 lat

O 61-70 lat

O powyżej 70 r.ż.

WYKSZTAŁCENIE
D podstawowe

CZYM SIĘ AKTUALNIE ZAJMUJĘ
Dpozostaję w domu z dziećmi

D ponadpodstawowe D jestem zatrudniona / zatrudniony

D zawodowe Djestem bezrobotna / bezrobotny

D techniczne średnie Djeszcze się uczę (szkoły gimnazjalne / ponadgimnazjalne)

D ogólne średnie Dstudiuję

D inżynier/licencjat Dmam firmę / pracuję na swoim

Dmagisterskie i wyższe

Zebrane ankiety były analizowane pod względem kompletności, do analizy danych przyjęto

wszystkie kompletne ankiety. Poniżej graficzna prezentacja wyników ankiety.
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Respondenci - dane statystyczne o grupiej>adanych:

METRYCZKA respondenci / płeć

METRYCZKA respondenci / wiek

powyżej 70 r.ż.
7%

2%

METRYCZKA

magisterskie i
wyższe
10%

3%
podstawowe

4%

3
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Respondenci zainteresowani projektem:

Zainteresowanie projektem

• NIE WIEM

JESTTO DLA

MNIE

OBOJĘTNE

Zainteresowanie projektem / grupy

Studenci

Mężczyźni uczący się w szkołach ...

Mężczyźni bezrobotni

Pracujący mężczyźni

Mężczyźni pozostający w domu z dziećmi

Studentki

Kobiety uczące się w szkołach ...

Kobiety bezrobotne

Pracujace kobiety

Kobiety pozostające w domu z dziećmi

Zainteresowanie wśród badanych / grupy

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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Osoby zainteresowane / zatrudnienie
/

Zainteresowanie / tematyka

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Ścieżka 1 Biznes w

spódnicy
Ścieżka 2

Profesjonalny
menedżer

Ścieżka 3
Porozumienie bez

agresji
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