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GŁUCHA MAMA NA RYNKU PRACY - badanie ankietowe dla głuchych kobiet,
zwłaszcza dla głuchych matek
Szanowna Pani,
Fundacja Między Uszami realizuje projekt „Głucha Mama na rynku pracy”, skierowany do kobiet niesłyszących, powracających na rynek pracy po
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także do kobiet głuchych planujących potomstwo i chcących poznać ich prawa w okresie ciąży i po
niej.

Ta ankieta ma na celu jak najlepsze dostosowanie projektu, zwłaszcza ﬁlmów edukacyjnych w PJM do Pani potrzeb. Odpowiedzi posłużą także do
lepszej organizacji Dnia Otwartego w Wojewódzkich Urzędach Pracy w Katowicach i Krakowie. Będziemy niezmiernie wdzięczni za rzetelne
wypełnienie ankiety.

Badanie ankietowe składa się z 5 części, jest anonimowe i nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W
przypadku problemu z przełożeniem PJM na język polski, prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@ miedzyuszami.pl – oferujemy pomoc poprzez
Skype lub Messenger.

Więcej o projekcie:
gluchamamapracuje.pl,
miedzyuszami.pl,
Mi%C4%99dzy-Uszami-152232188205588/

https:http://www.facebook.com/gluchamama/,

https:http://www.facebook.com/Fundacja-

Projekt realizowany w ramach programu „Wiosenny Inkubator Innowacji” jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Czy odwiedziła już Pani stronę projektu? http://gluchamamapracuje.pl/
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=d6y-aMlkWAw
Tak
Nie
Zaraz to zrobię ;)
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2. Ile ma Pani lat?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=YdyERdYhVi8&t=0s&index=28&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
18-24
25-34
35-44
45-54
55-…

3. Ile ma Pani dzieci poniżej 18 roku życia?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=yOh6KvwYMyA&t=0s&index=27&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Nie mam dzieci
Obecnie jestem w ciąży
Jedno dziecko
Dwoje dzieci
Troje dzieci
Powyżej trzech

4. Jakie ma Pani wykształcenie?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7tth7QM6cmA&t=0s&index=26&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Podstawowe
Średnie
Wyższe
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5. Jaki jest Pani status zawodowy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Mcc0-jtgsy4&t=0s&index=25&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Studentka
Pracująca na umowę o pracę – etatową
Pracująca na umowę cywilnoprawną, np. zlecenie/dzieło
Własna działalność gospodarcza
Obecnie na urlopie np. macierzyńskim/wychowawczym
Bezrobotna
Inne…

6. Gdzie Pani mieszka?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=s2Kw6RfFpb8&t=0s&index=24&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Wieś
Miasto poniżej 50 tyś. mieszkańców
Miasto od 50 do 200 tyś. mieszkańców
Miasto powyżej 200 tyś. mieszkańców
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7. Proszę podać nazwę województwa, w którym Pani mieszka
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=UJUcC8q8I-g&t=0s&index=23&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
CZĘŚĆ 1. DOŚWIADCZENIE W KONTAKCIE Z PRACOWNIKAMI URZĘDU PRACY.

8. Czy miała Pani kiedykolwiek styczność z instytucją urzędu pracy (np. Wojewódzki Urząd Pracy,
Grodzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy)?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź. Jeśli TA K, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania w części 1. Jeśli NIE, proszę przejść do części 2, na
kolejnej stronie.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=-7nVoq3U7NQ&t=0s&index=22&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Tak
Nie
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9. Jak dawno temu miała Pani styczność z urzędem pracy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w przypadku większej ilości wizyt.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=_jUNo7V63KI&t=0s&index=21&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Ostatnie 6 miesięcy
Powyżej 6 miesięcy do roku
1-2 lata temu
3-5 lat temu
6-10 lat temu
powyżej 10 lat temu

10. Ile razy miała Pani styczność z urzędami pracy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=enJ6BvNTEaI&t=0s&index=20&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
1 wizyta
2-5 wizyt
5-10 wizyt
powyżej 10 wizyt

11. W jakim to było urzędzie?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w przypadku większej ilości wizyt

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=cLxIuHHcSo0&t=0s&index=19&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
Grodzki Urząd Pracy (GUP)
Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
Inne…
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12. W jakim celu zgłosiła się Pani do instytucji urzędu pracy (WUP, PUP, GUP)?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w przypadku większej ilości wizyt

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=PAFlOq8aSao&t=0s&index=18&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Uzyskanie informacji o Funduszach Europejskich
Uzyskanie świadczeń pieniężnych
Uzyskanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
Rejestracja jako bezrobotna
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Podnoszenie kwalifikacji (np. staże, szkolenia)
Inne…

13. Czy skontaktowała się Pani wcześniej z urzędem drogą mailową by umówić się na wizytę lub
poprosić o tłumacza języka migowego?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź, dodaj swoje uwagi i spostrzeżenia

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=k-Wdhr6X1Wc&t=0s&index=17&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Tak
Nie
Uwagi i spostrzeżenia

14. Czy urząd pracy podczas wizyty zapewnił Pani tłumacza języka migowego?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź, dodaj swoje uwagi i spostrzeżenia

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Z1abDoaHYe8&t=0s&index=16&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Tak
Nie
Uwagi i spostrzeżenia
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15. Z kim udała się Pani do urzędu pracy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w przypadku większej ilości wizyt

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bGAPg3vXzI4&t=0s&index=15&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Byłam sama
Z tłumaczem języka migowego
Z członkiem rodziny
Z kolegą/koleżanką
Uwagi i spostrzeżenia

16. Czy sprawę w urzędzie pracy udało się załatwić?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź, dodaj swoje uwagi i spostrzeżenia

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=GQSQYoRsgEA&t=0s&index=14&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Tak
Nie
Częściowo
Uwagi i spostrzeżenia:

17. Jak przebiegała komunikacja z pracownikiem urzędu pracy?
Podpowiedź do pytania: Np. w jaki sposób się komunikował, czy były trudności w komunikacji, czy był miły i pomocny, czy poświęcił odpowiednią ilość czasu, czy
udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=2oFOpS6H7hM&t=0s&index=13&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2

18. Czego brakowało w kontakcie z pracownikiem urzędu pracy?
Podpowiedź do pytania: Np. kontaktu wzrokowego, tłumacza języka migowego, chęci współpracy, zrozumienia.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=pFDHJ5VcJSE&t=0s&index=12&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
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19. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące kontaktów z pracownikami urzędów pracy.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7wFOfdLBzhY&t=0s&index=11&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2

CZĘŚĆ 2. OSOBY GŁUCHE W URZĘDZIE PRACY.

20. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Podpowiedź do pytania: Przy ocenie proszę posłużyć się następującą skalą: 1. Zdecydowanie się nie zgadzam, 2. Raczej się nie zgadzam, 3. Nie wiem, 4. Raczej
się zgadzam, 5. Zdecydowanie się zgadzam.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=FEIjP2XXEcA&t=0s&index=10&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
1 2 3

4

5

1. Doradcy zawodowi w urzędach pracy zapewniają potrzebne wsparcie niesłyszącej.
2. Pracownicy urzędu pracy potrafią efektywnie przekazać niesłyszącej wiedzę na temat prawnych aspektów zatrudnienia.
3. Pracownicy urzędu pracy potrafią pomóc niesłyszącym w napisaniu CV i listu motywacyjnego.
4. Pracownicy urzędu pracy potrafią sprawdzić kompetencje niesłyszących i skierować na szkolenia lub kursy zawodowe.
5. Pracownicy urzędu pracy mają możliwość zapewnienia tłumacza na szkoleniach lub kursach.
6. Pracownicy urzędu pracy potrafią pomóc niesłyszącym w znalezieniu oferty pracy.
7. W urzędzie pracy niesłyszące spotykają się z dużymi barierami w komunikacji.

21. W tym miejscu ma Pani możliwość dodania swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących osób głuchych w
urzędzie pracy.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=g0zCivb7WVY&t=0s&index=9&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2

CZĘŚĆ 3. WIEDZA DOTYCZĄCA RYNKU PRACY I PRAW PRACOWNIKÓW.
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22. Jak oceniasz swoją wiedzę na tematy związane z rynkiem pracy i prawami pracowników?
Podpowiedź do pytania: Przy ocenie proszę posłużyć się następującą skalą: 1 - nic nie wiem; 5 - mam szeroki zakres wiedzy.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=9uXKtuGxzq8&t=0s&index=8&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
1

2

3

4

5

1. Umowa o pracę
2. Umowa cywilnoprawna
3. Samozatrudnienie
4. Urlop macierzyński
5. Urlop tacierzyński
6. Urlop ojcowski
7. Urlop rodzicielski
8. Urlop wychowawczy
9. Urlop na opiekę nad dzieckiem
10. Urlop wypoczynkowy
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1

2

3

4

5

11. Urlop bezpłatny
12. Urlop okolicznościowy
13. Zwolnienie lekarskie L4
14. Prawa kobiet w ciąży
15. Prawa kobiet karmiących piersią
16. Prawa kobiet niepełnosprawnych
17. Sposoby poszukiwania pracy
18. Tworzenie CV i listu motywacyjnego
19. Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
CZĘŚĆ 4. FORMY WSPARCIA ZWIĘKSZAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.

23. Jaką Pani preferuje formę przekazywania wiedzy?
Podpowiedź do pytania: Proszę wybrać 3 najciekawsze dla Pani tematy.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=NutOyI6F0kE&t=0s&index=7&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Szkolenia z trenerem (wykład na dany temat z praktycznymi ćwiczeniami)
Warsztaty z trenerem (zajęcia praktyczne doskonalące jakąś umiejętność)
Dyskusja moderowana (rozmowa na dany temat z prowadzącym)
Doradztwo zawodowe (wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych)
Filmy edukacyjne (wyjaśnienie pojęć i terminów)
Kursy on-line (połączenie teorii z praktyką w ramach e-learningu)
Wideokonferencje (połączenie z osobą prowadzącą w czasie rzeczywistym)
Inne…
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24. CZĘŚĆ 5. MATKI NA RYNKU PRACY.
Podpowiedź do pytania: Część ostatnia skierowana jest wyłącznie do matek dzieci w wieku do lat trzech. Jeśli nie należy Pani do tej grupy, proszę zakończyć
ankietę. Proszę odpowiedzieć TAK, NIE lub NIE WIEM na poniższe pytania.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=PvH2PRzYupo&t=0s&index=6&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
Tak Nie

Nie
wiem

1. Czy posiada Pani dziecko do lat 3 na swoim utrzymaniu?
2. Czy przed zajściem w ciążę pracowała Pani zawodowo?
3. Czy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka wróciła/zamierza wrócić Pani na rynek pracy?
4. Czy spodziewa się/spodziewała się Pani jakiś trudności związanych z powrotem do pracy?
5. Czy obawia się Pani zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy wynikającym z przedłużającej się przerwy w pracy, związanej z
urodzeniem dziecka?
6. Czy łatwiejszy dostęp do nowych technologii (np. Internet) ułatwiłby matkom powrót na rynek pracy (poprzez możliwość
poszukiwania pracy, pracę w domu, podnoszenie kwalifikacji)?
7. Czy uważa Pani, że koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem utrudnia matkom powrót na rynek pracy?
8. Czy brak wsparcia systemowego dla rodzin z dziećmi do lat trzech, zniechęca Panią do planowania kolejnego dziecka?

25. W tym miejscu ma Pani możliwość dodania swoich uwag i spostrzeżeń na temat matek na rynku
pracy.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=859G5tJN1ps&t=0s&index=5&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2

26. Dziękujemy za wypełnienie ankiety! W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod
adresem: fundacja@miedzyuszami.pl, Zespół Fundacji Między Uszami
Podpowiedź
do
pytania: Więcej
o
projekcie: gluchamamapracuje.pl,
https://www.facebook.com/Fundacja-Mi%C4%99dzy-Uszami-152232188205588/

miedzyuszami.pl,

https://www.facebook.com/gluchamama/,

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=izWpkWimUa0&index=3&list=PLm6eVvSe1YtAd39gACL6nRzPLVUk8mqZ2
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