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Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Ankieta jest anonimowa. 

Prosimy o zakreślenie wybranej odpowiedzi: 

 
1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości udziału w projekcie? 

a. od koordynatora projektu 

b. od kolegi 

c. ze strony internetowej projektu 

d. inne………………………………………………………………………. 

2. Czy udostępnione do tej pory informacje na temat projektu „Efektywni, gdy aktywni!” są dla 

Pana/Pani wystarczające? Ocena w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższa. 
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3. Dlaczego chce Pan/Pani uczestniczyć w projekcie? (wybierz 3 najważniejsze odpowiedzi) 

a. podwyższyć swoje kompetencje społeczne 

b. zawierać nowe znajomości 

c. zdobyć certyfikat 

d. poznać potencjalnych pracodawców 

e. poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki 

f. zwiększyć swoją szansę na rynku pracy 

g. inne…………………………………………………………………………….. 

4. Najważniejsze informacje, których chciałby/aby Pan/Pani dowiedzieć się o projekcie: 

a. zakres tematyczny ścieżki szkoleniowej 

b. główne założenia projektu 

c. informacje na temat organizatora 

d. warunki uczestnictwa w wolontariacie
 

e. ubezpieczenie 

f. inne……………………………………………………………………… 
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5. Czy uczestnictwo w projekcie pomoże Panu/Pani podnieść kompetencje społeczne? 

a. tak, pomoże 

b. nie 

c. trudno powiedzieć 

6. Czy ma Pan/Pani jakieś obawy przed uczestnictwem w projekcie? 

a. brak obaw 

b. długość trwania wsparcia 

c. przydatność nabytych umiejętności 

d. inne……………………………………………………………………….. 

7. Preferencje odnośnie realizacji wsparcia: 

1) godziny pracy biura: .................................................... 

2) dni tygodnia i godziny odbywania wsparcia: 

a) dni robocze 

b) weekend 

c) godziny...................................... 

3) kontakt z pracownikami projektu: 

a) osobisty 

b) mailowy 

c) telefoniczny 

8. Czy posiada Pan/Pani wiedzę na temat działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy 

THINK!? Ocena w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższa. 
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9.  Czy zdaniem Pana/Pani zdobyte podczas wsparcia wiedza i umiejętności wpłyną na dostosowanie się 

do zmieniającego się rynku pracy? Ocena w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższa. 
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


