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Dobór losowy
Ankieta internetowa
Największa niedoskonałość








Młodzi islandcy obywatele oraz obywatele obcego
pochodzenia powinni byli stanowić większą część
respondentów

Dodatkowa niedoskonałość


Mężczyźni powinni byli stanowić proporcjonalnie
nieco większą część respondentów

Regiony biorące udział w ankiecie

Objaśnienia

Jaka jest Pana/i opinia na temat wymienionych poniżej
zagadnień występujących w Pana/i okręgu?
Bardzo dobra

Wszyscy respondenci
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Obcokrajowcy

Jaka jest Pana/i opinia na temat wymienionych poniżej
zagadnień występujących w Pana/i okręgu?
Bardzo dobra

Wszyscy respondenci
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Obcokrajowcy

w bardzo małym stopniu/w bardzo dużym stopniu

Które z poniższych zagadnień uważa Pan/i za decydujące, w
mniejszym lub większym stopniu, co dotyczy dalszego zamieszkania
Pana/i w obecnym miejscu?
Wszyscy respondenci
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Obcokrajowcy

w bardzo małym stopniu/w bardzo dużym stopniu

Które z poniższych zagadnień uważa Pan/i za decydujące, w
mniejszym lub większym stopniu, co dotyczy dalszego zamieszkania
Pana/i w obecnym miejscu?
Wszyscy respondenci
5

4
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Obcokrajowcy

Jaka jest Pana/i opinia na temat wymienionych poniżej
zagadnień występujących w Pana/i okręgu?
Obcokrajowcy

Wszyscy respondenci

Domy spokojnej starości
MDK
Biblioteki
Szkoła muzyczna
Organizacja
Rodziny z dziećmi
Problemy finansowe
Obcokrajowcy
Bezrobotni
Osoby niepełnosprawne
Seniorzy
Kultura
Bezpieczeństwo
Środowisko
Bezpieczeństwo w r.d.
Ruch drogowy
Spokój
Natura
Internet
Telefon
Sport
Młodzież
Jakość szkół średnich
Szkoła podstawowa
Przedszkole
Opieka zdrowotna
Kom. publiczna
Drogi
Rozrywka
Produkty/usługi
Utrzymanie
Uniwersytet
Szkoły średnie
Mieszkania na wynajem
Mieszkania
Ceny
Zarobki
Własna działalność
Zatrudnienie
Praca
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Bardzo dobra 5

Poprzednie zagadnienia zaprezentowane na jednym
wykresie. Wszyscy respondenci.

Poprzednie zagadnienia zaprezentowane na jednym
wykresie. Respondenci obcego pochodzenia.

Skróty i objaśnienia (pierwszych 20 pozycji)
Hasło
Praca
Zatrudnienie
Własna działalność
Zarobki
Ceny
Mieszkania
Mieszkania na wynajem
Szkoły średnie
Uniwersytet
Utrzymanie
Produkty/usługi
Rozrywka
Drogi
Kom. publiczna
Opieka zdrowotna
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Jakość szkół średnich
Młodzież
Sport

Objaśnienia
Zróżnicowany rynek pracy
Pewność zatrudnienia
Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Dochody
Ceny produktów
Podaż nieruchomości na rynku mieszkaniowym
Podaż nieruchomości mieszkaniowych na wynajem
Możliwości podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych
Możliwości podjęcia nauki w szkołach wyższych
Koszty utrzymania
Asortyment produktów/usług
Dostępność zajęć rekreacyjnych
Infrastruktura drogowa
Komunikacja publiczna
Jakość opieki medycznej
Jakość usług przedszkolnych
Jakość usług pracy szkół podstawowych
Jakość usług pracy szkół ponadpodstawowych
Jakość zajęć dla młodzieży
Możliwości uprawiania sportów oraz innych zajęć w wolnym czasie

Skróty i objaśnienia (ostatnich 20 pozycji)
Hasło
Telefon
Internet
Natura
Spokój
Ruch drogowy
Bezpieczeństwo w r.d.
Środowisko
Bezpieczeństwo
Kultura
Seniorzy
Osoby niepełnosprawne
Bezrobotni
Obcokrajowcy
Problemy finansowe
Rodziny z dziećmi
Organizacja
Szkoła muzyczna
Biblioteki
MDK
Domy spokojnej starości

Objaśnienia
Zasięg połączeń telefonicznych
Dostęp do sieci internetowej
Bliskość różnorodnego środowiska naturalnego
Spokój w bezpośrednim otoczeniu
Łatwość przemieszczania się samochodem
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Dobra atmosfera w środowisku zamieszkania
Ogólne bezpieczeństwo
Życie kulturalne
Usługi dostępne dla seniorów
Usługi dostępne dla osób niepełnosprawnych
Uślugi dostępne dla osób bezrobotnych
Usługi dostępne dla osób obcego pochodzenia
Pomoc dostępna dla osób zmagających się z problemami finansowymi
Usługi dostępne dla rodzin z dziećmi
Sprawy organizacyjne miasta
Szkoła muzyczna
Biblioteki
Młodzieżowe Domy Kultury
Domy spokojnej starości

Poprzednie zagadnienia zaprezentowane na jednym wykresie. Różnica
między mieszkańcami obcego pochodzenia a tubylcami.

Czy uważa Pan/i okręg w którym obecnie Pan/i zamieszkuje
za dobre czy złe miejsce zamieszkania?
Tubylcy

Obcego pochodzenia
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Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że przeprowadzi się
Pan/i poza okręg obecnego miejsca zamieszkania w
ciągu następnych dwóch lat?
Tubylcy

Obcego pochodzenia
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Jak szczęśliwy/a czuje się Pan/i dzisiaj,
oceniając na skali od 1-10, biorąc pod uwagę
wszystkie aspekty życia?
Średnia
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Tubylcy

Obcego pochodzenia

1 = Całkowicie nieszczęśliwy/a; 10 = całkowicie szczęśliwy/a

Odchylenie standardowe
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Ankieta, pytania 1-17
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Płeć
W jakim okręgu Pan/i zamieszkuje?
Czy mieszka Pan/i w mieście, czy mieszka Pan/i na wsi?
Jaki jest Pana/i rok urodzenia?
Jaki jest Pana/i stan cywilny?
Czy zamieszkują z Panem/Panią dzieci, poniżej 18 roku życia?
Jak wiele dzieci zamieszkuje z Panem/Panią?
Jak długo zamieszkuje Pan/i w danym okręgu (proszę podać w latach)?
Jaki jest Pana/i kraj urodzenia?
Jak długo mieszka Pan/i na Islandii?
Jaka jest Pana/i opinia na temat wymienionych poniżej zagadnień występujących
w Pana/i okręgu?
Czy ogólnie uważa Pan/i okręg Suðurnes za dobre czy złe miejsce zamieszkania?
Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że przeprowadzi się Pan/i poza okręg
Suðurnes w ciągu następnych dwóch lat?
Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że przeprowadzi się Pan/i do innego okręgu
w Suðurnes w ciągu następnych dwóch lat?
Które z poniższych zagadnień uważa Pan/i za decydujące, w mniejszym lub
większym stopniu, co dotyczy dalszego zamieszkania Pana/i w obecnym miejscu?
Jaki jest Pana/i sytuacja na rynku pracy?
W jakiej specjalności jest Pan/i głównie zatrudniony/a na rynku pracy?

Ankieta, pytania 18-31
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Prosimy o podanie odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy (w
kilometrach - w przybliżeniu)
Do jakiej grupy zawodowej zaliczyłby/zaliczyłaby się Pan/i wykonując obecną pracę?
Od jakiego czasu wykonuje Pan/i obecną pracę (proszę podać w latach)?
Od jakiego czasu pracuje Pan/i dla obecnego pracodawcy (proszę podać w latach)?
W jakim wymiarze etatu jest Pan/i zatrudniony/a?
Jaka jest wysokość Pana/i dochodów brutto na miesiąc? Dotyczy to wszystkich wypłat,
emerytur, pożyczek umożliwiających naukę, zasiłków dla bezrobotnych, ale nie dotyczy
to dochodów przynoszonych przez kapitał, dochodów uzyskiwanych poprzez
wynajmowanie nieruchomości, świadczeń na dzieci oraz innych świadczeń.
Jakie jest Pana/i wykształcenie?
Czy uczęszczał lub poświęcił Pan/i czas na dokształcanie się w formie kursów,
seminariów, regularnej nauki lub tym podobne w ciągu ostatnich dwóch lat?
Czy korzystał Pan/i z usług Ośrodka Doradztwa Biznes Okręg Suðurnes (Heklan) z
zakresu prowadzenia lub innych w ciągu ostatnich dwóch lat?
Jak szczęśliwy czuje się Pan/i dzisiaj, oceniając na skali od 1-10, biorąc pod uwagę
wszystkie aspekty życia?
Czy zalega Pan/i z płatnościami?
Ogólnie, jak pozytywnie lub negatywnie postrzega Pan/i okrąg w którym Pan/i
zamieszkuje?
Co jest głównym powodem mającym wpływ na opinię Pana/i o którą był Pan/i
zapytany/a w poprzednim pytaniu?
Czy jest jeszcze coś co chciałby Pan/i dodać?

