
   
 

        

Projekt „Nowe możliwości - aktywizacja osób z gminy Dwikozy” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dwikozach Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI PREDYSPOZYCJI I POTRZEBĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Jej celem jest określenie Pana/i motywacji, predyspozycji 

i potrzeby udziału w projekcie „Nowe możliwości - aktywizacja osób z gminy Dwikozy”. Proszę wybrać tę 

odpowiedź, która najlepiej odnosi się do Pana/i 

Imię i nazwisko:   

 

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń i wstawić „X” w kratce z odpowiedzią, z którą Pani się 

zgadza. 

LP                                        MOTYWACJA i PREDYSPOZYCJA TAK NIE 

1 Zdecydowałam/em się na udział w projekcie, ponieważ chcę zdobyć nowe 

kompetencje i doświadczenie zawodowe. 

  

2 Czy uważa Pan/i, że poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuje Pani potrzebę 

samorozwoju? 

  

3 Zgłosiłam/em się do udziału w projekcie, bo chcę zdobyć doświadczenie zawodowe.   

4 Chcę wziąć udział w projekcie, ponieważ lubię nowe wyzwania.   

5 Zdecydowałam/em się na udział w projekcie, bo chcę zadbać o swoją przyszłość.   

6 Zgłosiłam/em się do udziału w projekcie, bo wierzę, że udział w nim pomoże zmienić 

coś w moim życiu na lepsze. 

  

7 Zdecydowałam/em się na udział w projekcie, bo uważam, że pozwoli mi on uwierzyć 

w swoje możliwości i podnieść samoocenę. 

  

8 Zgłosiłam/em się do udziału w projekcie, bo mam nadzieję, że pozwoli mi on rozwinąć 

moje umiejętności społeczne. 

  

9 Uważam, że udział w projekcie zwiększy moje szanse na znalezienie pracy.   

10 Czy uważa Pan/i, że udział w Projekcie pozwoli Panu/i na poprawę sytuacji 

gospodarstwa domowego? 

  

I. POTRZEBA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Jak ocenia Pani swoją potrzebę udziału w projekcie? Proszę zaznaczyć kółkiem odpowiedź, gdzie: 
 1 oznacza – bardzo niską potrzebę, 
2 oznacza – niską potrzebę, 
3 oznacza- średnią potrzebę, 
4 oznacza – wysoką potrzebę, 
5 oznacza – bardzo wysoką potrzebę. 
POTRZEBA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1 2 3 4 5 

       data i podpis przeprowadzającego ankietę 

       


