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ANKIETA 

do projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” nr RPDS.09.01.01-02-0066/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Imię i nazwisko: …………………………………………………… 

 

Poniższa ankieta zawiera 4 pytania. Proszę o uważne zapoznanie się z nimi i odpowiadanie zgodnie 

z Pana/Pani przekonaniami. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. 

 

Proszę o dokładne przeczytanie każdego pytania oraz udzielenie szczerej odpowiedzi.  

1. Jakie motywy skłoniły Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie? (proszę wybrać maks. 4) 

 chcę zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, 

 chcę uaktualnić, poszerzyć wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie, 

 chcę znaleźć pracę, 

 namówili mnie znajomi, rodzina, 

 mam dużo wolnego czasu, 

 chcę skorzystać ze szkolenia, ponieważ jest ono bezpłatne, 

 jest to dla mnie szansa na zmianę mojej sytuacji zawodowej, 

 jest to okazja do poznania nowych ludzi i nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, 

 wymaga tego sytuacja na rynku pracy, 

 inne ............................................................................................................. . 

2. Czy deklaruje Pan/Pani gotowość do wzięcia udziału we wszystkich przewidzianych w ramach 

projektu formach wsparcia? 

 Tak, we wszystkich 

 Tak, o ile będą mi się podobały 

 Wezmę udział, ale nie we wszystkich 

3. Chcę wziąć udział w projekcie, ponieważ: 

  lubię wyzwania  TAK  NIE 

  chcę podnieść swoją samoocenę i zacząć wierzyć w swoje możliwości TAK  NIE 

  uważam, że trzeba wykorzystywać każdą okazję, by się czegoś nauczyć  TAK  NIE 

  chcę zapewnić poczucie bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie  TAK  NIE 
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4. Jakie są Pana/Pani oczekiwania? Jakich rezultatów oczekuje Pan/Pani po udziale w projekcie? 

   

  

  

  

  

  

 


