Urlop rodzicielski
Kwestionariusz (wybrane pytania)

przygotowany dla
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POSTAWY
O1. (M) Za chwilę zobaczy Pan[i|] opinie różnych ludzi na temat kobiet i mężczyzn. Odnośnie każdej z opinii
proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan[i|] bądź nie z nią osobiście.
Możliwe wiele odpowiedzi.
ROTACJA
1. Mężczyzna powinien zarabiać, a kobieta dbać o dom i dzieci
2. Kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i obowiązki w opiece nad dziećmi
3. Ojcowie są równie dobrymi opiekunami jak matki
4. Ojców zajmujących się dziećmi częściej się docenia niż matki
5. Ojców zajmujących się dziećmi rzadziej się ocenia niż matki
6. Tylko kobiety są w stanie dobrze zaopiekować się małym dzieckiem (do 1 r.ż.)
7. Czas spędzony z ojcem jest dla dziecka tak samo wartościowy jak czas spędzony z matką
8. Małe dziecko (do 1 r.ż.) w jednakowym stopniu potrzebuje kontaktu z matką jak i z ojcem
9. Dla małego dziecka (do 1 r.ż.) ważniejszy jest kontakt z matką niż z ojcem
10. Dla małego dziecka (do 1 r.ż.) nie ma znaczenia, czy opiekuje się nim matka, czy ojciec
11. Opieka nad dzieckiem to nie praca
12. W domu z dziećmi zostają osoby, którym nie chce się pracować
13. Pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn
14. Kobietom, które nie mają dzieci łatwiej awansować / rozwijać się zawodowo
15. Kobiety posiadające dzieci lepiej organizują swoją pracę zawodową, lepiej planują czas
16. Kobiety posiadające małe dzieci (do 1 r.ż.) angażują się w swoją pracę zawodową mniej niż
kobiety bezdzietne i mężczyźni
17. Jeśli kobiety i mężczyźni w równym stopniu będą zajmować się dziećmi ich wartość na rynku pracy
się wyrówna
18. Zajmowania się dzieckiem i obowiązkami domowymi nikt nie ceni
19. Poza kwestiami biologicznymi (urodzenie, karmienie piersią) obie płcie mogą tak samo dobrze
zajmować się dzieckiem (do 1 roku życia)
1.
2.
3.
4.
5.

Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam ani nie
Raczej się nie zgadzam
W ogóle się nie zgadzam

Zadaj jeżeli ma stałą pracę i/lub pracuje dorywczo i/lub jest na urlopie wychowawczym/macierzyńskim
O2. (skala 1-7, opisane krańce skali) Które z poniższych stwierdzeń jest Pan[i|u] bliższe? Jeśli bardziej zgadza
się Pan[i|] ze stwierdzeniem po prawej stronie tym bliżej prawej strony proszę przesunąć suwak, im bardziej
ze stwierdzeniem po lewej – tym bliżej lewej strony proszę przesunąć suwak.
1. Praca to źródło satysfakcji, nie zrezygnował[a|]bym z pracy nawet jeśli byłoby mnie na to stać
2. Praca to wyłącznie źródło utrzymania, gdym m[ogła|ógł] to bym nie pracował[a|]
O3. (SKALA) Każdy człowiek ma inną hierarchię wartości. Proszę powiedzieć jak to jest w Pan[i|a] przypadku
oceniając każde z poniższych stwierdzeń na skali, gdzie:
1 – w ogóle nie ważne
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5
6
7 – bardzo ważne
ROTACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodzina
Miłość / partner
Dzieci
Przyjaciele
Wykształcenie
Dokształcanie się, stałe samodoskonalenie
Praca zawodowa
Polska
Lokalna społeczność, np.: wieś, miasto, dzielnica
Religia
Realizowanie swoich pasji, zainteresowań
Działalność charytatywna, niezarobkowa praca na rzecz innych

WIEDZA I OPINIA NA TEMAT URLOPÓW
P1. (M) Czy słyszał[a|] Pan[i|] o poniższych urlopach?
Możliwe wiele odpowiedzi.
1.
2.
3.
4.
5.

podstawowy urlop macierzyński
dodatkowy urlop macierzyński
urlop rodzicielski
urlop ojcowski
żaden z powyższych

PYTAJ O WSZYSTKIE URLOPY, KTÓRE ZNA
P2. (O) Proszę powiedzieć jakie są zasady poniższych urlopów
1. Komu przysługuje / kto może z niego skorzystać?
2. Ile trwa?
3. Czy jest obowiązkowy?
• Tak
• Nie
• Nie wiem
4. Jakie jest wynagrodzenie? Proszę podać ile % aktualnej pensji otrzymuje osoba będąca w trakcie takiego
urlopu.
ROTACJA
1.
2.
3.
4.

Urlop macierzyński
Dodatkowy urlop macierzyński
Urlop ojcowski
Urlop rodzicielski
99. Nie wiem

P3. (s) A czy słyszał[a|] Pan[i|] o dyrektywie Unii Europejskiej, która wymaga od wszystkich krajów
członkowskich wdrożenie 2-miesięcznych, płatnych urlopów rodzicielskich dla mężczyzn (bez możliwości
przekazania tego urlopu na rzecz matki).
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Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1. Tak
2. Nie

ROTACJA PYTAŃ P4+P4a/ P5+P5a/ P6+P6a
PREZENTACJA SCHEMATU DO PYTANIA P4

P4. (S) Czy uważa Pan[i|], że mężczyźni powinni brać „urlopy ojcowskie”
(2 tygodnie, można wykorzystać od narodzin dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem

P4a. (O) Dlaczego tak Pan[i|] uważa?
Zostawić okienko na odpowiedź.

4
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PREZENTACJA SCHEMATU DO PYTANIA P5

P5. (S) Czy uważa Pan[i|], że mężczyźni powinni brać „urlopy rodzicielskie”
(Od 8 do 26 tygodni. Można wykorzystać w jednej, dwóch lub trzech częściach, następujących
bezpośrednio po sobie i nie krótszych niż 8 tygodni. Rodzice mogą korzystać z tego urlopu w tym samym
czasie)?
Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem

P5a. (O) Dlaczego tak Pan[i|] uważa?
Zostawić okienko na odpowiedź.

P6. (S) Czy Pan[i|a] zdaniem dyrektywa Unii Europejskiej, która wymaga od krajów członkowskich wdrożenie
2-miesięcznych, płatnych urlopów rodzicielskich dla mężczyzn (bez możliwości przekazania tego urlopu na
rzecz matki) to dobry pomysł?
Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

Kwestionariusz

6

5. Nie wiem
P6a. (O) Dlaczego tak Pan[i|] uważa?
Zostawić okienko na odpowiedź.

P7. (S) Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan[i|] bądź nie z poniższymi zdaniami
ROTACJA
Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego powinno być decyzją rodziców, nie można nikomu tego nakazywać
prawnie
2. Mężczyzna też może zostać na kilka miesięcy w domu z dzieckiem
3. Ojciec w domu z dzieckiem budzi zdziwienie otoczenia
4. Facet jest od zarabiania, kobieta jest od opieki nad dziećmi/zajmowania się dziećmi
5. Ojciec opiekujący się dzieckiem, matka w pracy to wbrew naturze
6. Ojciec opiekujący się dzieckiem to nowoczesny trend
7. Ojciec opiekujący się dzieckiem to trend wart naśladowania
8. Należy zachęcać mężczyzn, żeby współdzielili z matką opiekę nad dziećmi
9. Oddawanie mężczyznom urlopu rodzicielskiego jest działaniem przeciwko matkom, to one powinny
spędzić z dzieckiem więcej czasu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie wiem

KORZYSTANIE Z URLOPÓW
Zadaj jeżeli posiada dzieci
K1. (M) Czy kiedykolwiek korzystał[a|] Pan[i|] z poniższych urlopów
Możliwe wiele odpowiedzi.
1. Urlop macierzyński (obecnie przysługuje matkom maksymalnie do 20 tyg) [WYŚWIETLA SIĘ TYLKO
KOBIETOM]
2. Urlop ojcowski (2 tygodnie, można wykorzystać od narodzin dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)
[WYŚWIETLA SIĘ TYLKO MĘŻCZYZNOM]
3. Urlop rodzicielski (obecnie jest to maksymalnie 26 tygodni płatnego urlopu do wykorzystania przez
matkę lub przez ojca)
4. Urlop wychowawczy (bezpłatny)
5. Urlop wypoczynkowy brany z uwagi na pojawienie się dziecka na świecie
6. Zwolnienia lekarskie brane z uwagi na chorobę dziecka
7. Żaden z powyższych

Zadaj jeżeli KOBIETA & CO NAJMNIEJ 1 DZIECKO równe lub poniżej10 R.Ż
B1. (S) Czy Pani mąż/ partner skorzystał z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie, można wykorzystać od narodzin
dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
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Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1. Tak
2. Nie

Zadaj jeśli MĘŻCZYZNA & POSIADA DZIECI & NIE BYŁ NA URLOPIE ojcowskim i/lub rodzicielskim
S1. (s) Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje do Pana sytuacji kiedy Pana dziecko było małe
(poniżej 1 r.ż.)
Jeśli ma Pan kilkoro dzieci proszę powiedzieć jak było w przypadku ostatnio urodzonego dziecka.
Możliwa tylko jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.

Pracowałem zarówno ja, jak i matka dziecka
Pracowałem ja, a matka dziecka była na urlopie
Nie pracowałem ani ja, ani matka dziecka
Nie pracowałem zajmowałem się dzieckiem, matka dziecka pracowała

BARIERY OJCOWSKI

Zadaj jeśli KOBIETA & co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 10 r.ż & PARTNER NIE SKORZYSTAŁ Z
OJCOWSKIEGO
B2. (M) Dlaczego Pani mąż / partner nie skorzystał z urlop ojcowskiego (2 tygodnie, można wykorzystać od
narodzin dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
Możliwe wiele odpowiedzi.
ROTACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Awansował / spodziewał się awansu
Nie mógł sobie pozwolić na przerwę w karierze zawodowej
Obawiał się utraty pracy / pozycji w pracy
Nie chciał, obawiał się opieki nad tak małym dzieckiem
Miałam obawy, czy poradziłby sobie z tak małym dzieckiem
Nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość
Nie potrzebowałam pomocy, sama sobie świetnie radziłam [DLA KOBIET]
Nie skorzystałem, bo była matka dziecka i nie było takiej potrzeby [DLA MĘŻCZYZN]
Inne (jakie?)

Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
B2a. (M) Proszę wskazać 3 główne powody dlaczego Pani mąż / partner nie skorzystał z urlopu ojcowskiego.
WYMIENIONE W B2. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.

Zadaj jeśli MĘŻCZYZNA & co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 10 r.ż

& NIE SKORZYSTAŁ Z

OJCOWSKIEGO
B3. (M) Dlaczego nie skorzystał Pan z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie, można wykorzystać od narodzin
dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
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Możliwe wiele odpowiedzi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Awansowałem / spodziewałem się awansu
Nie mogłem sobie pozwolić na przerwę w karierze zawodowej
Obawiałem się utraty pracy / pozycji w pracy
Nie chciałem, obawiałem się opieki nad tak małym dzieckiem
Miałem obawy, czy poradziłbym sobie z tak małym dzieckiem
Nie wiedziałem, że jest taka możliwość
Nie potrzebowałam pomocy, sama sobie świetnie radziłam [DLA KOBIET]
Nie skorzystałem, bo była matka dziecka i nie było takiej potrzeby [DLA MĘŻCZYZN]
Inne (jakie?)

Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
B3a. (M) Proszę wskazać 3 główne powody
Możliwe wiele odpowiedzi.
WYMIENIONE W B3. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.

BARIERY - RODZICIELSKI

Zadaj jeśli co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 7 r.ż & NIE SKORZYSTAŁ Z RODZICIELSKIEGO
B4. (M) Dlaczego nie skorzystał[a|] Pan[i|] z urlopu rodzicielskiego?
Możliwe wiele odpowiedzi.
ROTACJA
1. Nie mogliśmy sobie pozwolić finansowo
2. To zbyt długa przerwa w karierze zawodowej
3. Awansował[e|e]m / spodziewał[a|e]m się awansu
4. Obawiał[a|e]m się utraty pracy / pozycji w pracy
5. Chciał[a|e]m ukończyć szkołę / studia/ specjalizację
6. Prowadzę własną działalność gospodarczą, nie mogł[a|e]m sobie na to pozwolić, ryzyko utraty
klientów
7. Nie jest to dobrze widziane w mojej firmie/ zakładzie pracy
8. [TYLKO MĘŻCZYŹNI] Obawiałem się opieki nad tak małym dzieckiem
9. [TYLKO MĘŻCZYŹNI] Obawiałem się reakcji znajomych, rodziny
10. [TYLKO MĘŻCZYŹNI] Opieka nad tak małym dzieckiem to zadanie dla kobiety, mężczyzna wkracza,
gdy dziecko jest już starsze
11. [TYLKO MĘŻCZYŹNI] Żona/ partnerka mi nie pozwoliła, wolała sama wykorzystać ten urlop
12. [TYLKO KOBIETY] Byłam zmęczona urlopem macierzyńskim
13. [TYLKO KOBIETY] Chciałam wrócić do pracy / tęskniłam za pracą
14. [TYLKO KOBIETY] Chciałam rozwijać się zawodowo
15. [TYLKO KOBIETY] Chciałam, żeby partner mógł skorzystać
16. Chciał[a|e]m, żeby dziecko poszło do żłobka, jak najszybciej miało kontakt z innymi dziećmi
17. Opieka nad dzieckiem to cięższa praca niż praca zawodowa
18. Całodniowa opieka nad dzieckiem jest dla mnie zbyt nużąca i monotonna
19. Inne (jakie?)
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Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
B4A. (M) Proszę wskazać 3 główne powody dlaczego nie skorzystał[a|] Pan[i|] z urlopu rodzicielskiego?
WYMIENIONE W B4. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.
Możliwe wiele odpowiedzi.

DRIVERY - OJCOWSKI
Zadaj jeśli KOBIETA & co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 10 r.ż

& PARNER SKORZYSTAŁ Z

OJCOWSKIEGO
D1. (M) Co skłoniło Państwa do tego, by Pani partner skorzystał z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie, można
wykorzystać od narodzin dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
Możliwe wiele odpowiedzi.
ROTACJA
1. Chciał aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dziecka
2. Chciał pomóc mi w wychowaniu/ opiece
3. Jest tak samo odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem jak ja
4. Chciał spędzać z dzieckiem więcej czasu
5. Mieć lepszy kontakt z dzieckiem
6. Czas spędzony z dzieckiem na urlopie będzie procentował w przyszłości
7. Chciał poczuć się tatą na pełen etat
8. Chciał wziąć wolne i odpocząć od pracy zawodowej
9. Chciał przy okazji załatwić zaległe sprawy, na które nie miał czasu pracując zawodowo (np.
remont, naprawa samochodu, itp.)
10. Wykorzystał urlop ojcowski na wyjazd
11. Inne (jakie?)

Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
D1A. (M) Proszę wskazać 3 główne powody?
Możliwe wiele odpowiedzi.
WYŚWIETL WYMIENIONE W D1. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.

Zadaj jeśli MEŻCZYZNA & co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 10 r.ż & SKORZYSTAŁ Z URLOPU
OJCOWSKIEGO
D2. (M) Co skłoniło Pana do skorzystania z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie, można wykorzystać od narodzin
dziecka, do ukończenia przez nie 1 r.ż.)?
Możliwe wiele odpowiedzi.
ROTACJA
1.
2.
3.
4.
5.

Chciałem aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dziecka
Chciałem pomóc partnerce w wychowaniu/ opiece
Jestem tak samo odpowiedzialny za opiekę nad moim dzieckiem jak moja żona/ partnerka
Chciałem spędzać z dzieckiem więcej czasu
Mieć lepszy kontakt z dzieckiem

Kwestionariusz
6.
7.
8.
9.
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Czas spędzony z dzieckiem na urlopie będzie procentował w przyszłości
Chciałem poczuć się tatą na pełen etat
Chciałem wziąć wolne i odpocząć od pracy zawodowej
Chciałem przy okazji załatwić zaległe sprawy, na które nie miałem czasu pracując zawodowo (np.
remont, naprawa samochodu, itp.)
10. Wykorzystałem urlop ojcowski na wyjazd
11. Inne (jakie?)

Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
D2A. (M) Proszę wskazać 3 główne powody?
Możliwe wiele odpowiedzi.
WYMIENIONE W D2. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.

DRIVERY - RODZICIELSKI

Zadaj jeśli co najmniej jedno dziecko równe lub poniżej 7 r.ż & SKORZYSTAŁ Z RODZICIELSKIEGO
D3. (M) Co skłoniło Pan[ią|a] do skorzystania z urlopu rodzicielskiego?
Możliwe wiele odpowiedzi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chęć odpoczynku od pracy zawodowej
Niestabilna sytuacja zawodowa / brak perspektyw
Brak satysfakcji z pracy zawodowej
Niskie zarobki
Spojrzenie na życie z innej perspektywy
Chęć spędzenia czasu z dzieckiem, także w codziennych sytuacjach
Możliwość towarzyszenia dziecku w poznawaniu świata
Mieć większy wpływ na wychowanie dziecka
Budowanie głębszej więzi z dzieckiem
Czas spędzony z dzieckiem na urlopie będzie procentował w przyszłości
Nikt nie zajmie się moim dzieckiem tak dobrze jak ja
Mam dziecko wymagające specjalnej opieki – chore, alergiczne, ze specjalnymi wymaganiami
żywieniowymi, itp.
[TYLKO KOBIETY] To obowiązek każdej mamy
[TYLKO KOBIETY] Miałabym wyrzuty sumienia gdybym wróciła zbyt szybko do pracy
Bał[a|e] m się opinii znajomych, rodziny gdybym zrezygnował[a|] z takiej możliwości
Partner mnie namówił/ przekonał / zmusił
To było dla mnie wyzwanie, a ja lubię wyzwania
Chciał[a|e]m przy okazji załatwić zaległe sprawy, na które nie miał[a|e]m czasu pracując
zawodowo (np. remont, naprawa samochodu, itp.)
Wykorzystał[a|e]m urlop rodzicielski na wyjazd
Inne (jakie?)

Zadaj jeśli WIĘCEJ NIŻ 3 ODPOWIEDZI
D3A. (M) Proszę wskazać 3 główne powody?
Możliwe wiele odpowiedzi.
WYMIENIONE W D3. ROTACJA. MAKSYMALNIE 3.

KORZYSTANIE Z URLOPU RODZICIELSKIEGO
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OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URLOPU RODZICIELSKIEGO
K2. (N) Kiedy i jak długo trwał Pan[i|a] urlop rodzicielski?
I___I miesiąc I___I rok
K3. (S) Jaka była Pan[i|a] forma zatrudnienia w momencie brania urlopu rodzicielskiego?
Możliwa jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.

Umowa o pracę
Rozliczenie B2B (faktura)
Jestem przedsiębiorcą
Umowa zlecenie/umowa o dzieło
Inna (jaka?)

K4. (S) Czy w trakcie urlopu pracował[a|] Pan[i|] jeszcze zawodowo? (umowa zlecenie, zlecenia
niezależne, dodatkowe prace zarobkowe)
Możliwa jedna odpowiedź.
1. tak
2. nie
K5. (N) Jaki był % udział Pan[i|a] dochodu w budżecie całej rodziny w momencie decyzji o wzięciu urlopu
rodzicielskiego? Jeśli nie wie Pan[i|] dokładnie proszę podać w przybliżeniu.
I___I %
K6. (N) Jaki jest obecnie % udział Pan[i|a] dochodu w budżecie całej rodziny? Jeśli nie wie Pan[i|]
dokładnie proszę podać w przybliżeniu.
I___I %
K7. (S) Jak ocenia Pan[i|] decyzję o urlopie rodzicielskim.
Możliwa jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.

Bardzo dobra decyzja
Raczej dobra decyzja
Ani dobra ani zła
Raczej zła decyzja
Bardzo zła decyzja

K8. (O) Dlaczego tak Pan[i|] uważa?
Zostawić miejsce na odpowiedź.

K9. (S) Czy gdyby obecnie stał Pan[i|] przed decyzją czy wziąć urlop rodzicielski zdecydował[a|]by się
Pan[i|] na to ponownie?
Możliwa jedna odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem

Zadaj jeśli odpowiedz raczej nie lub zdecydowanie nie
K10. (O) Dlaczego nie zdecydował[a|]by się Pan[i|] ponownie na taki urlop?

Kwestionariusz
Zostawić miejsce na odpowiedź.

POMYSŁY WSPIERAJĄCE
E1. (S) Które z poniższych pomysłów mogłyby zachęcić mężczyzn do brania urlopów rodzicielskich?
LISTA. ROTACJA
Możliwa jedna odpowiedź.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uświadamianie, informowanie, że mają taką możliwość i jak to załatwić/ jakie mają prawa – np.
newsletter w pracy
Przygotowanie ściągi – plan dnia/ plan działania
Szkolenia / warsztaty dla ojców z opieki nad dzieckiem
Szkolenia on-line
Dofinansowanie urlopu do 100% stawki wynagrodzenia
Możliwość pracy zdalnej
Dostęp do aplikacji wspierającej rodziców w opiece nad dziećmi
Większa liczba przykładów (znanych ojców) biorących urlopu rodzicielskie
Większa otwartość kobiet na dzielenie się urlopami rodzicielskimi
Większa chęć kobiet do brania odpowiedzialności za utrzymanie rodziny

1.
2.
3.
4.
5.

Bardzo zachęcające
Raczej zachęcające
Ani zachęcające ani nie zachęcające
Raczej nie zachęcające
Zdecydowanie nie zachęcające

•
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