
 
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Projektu 

ANKIETA WSTĘPNA 
MONITORUJĄCA POSTĘP W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ 

w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” 
 
Celem ankiety jest wstępne określenie potrzeb i motywacji do udziału w projekcie.  
 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika/czki projektu 

 

 

 

Oświadczenia uczestnika: TAK  NIE  

Przebywam na terytorium województwa pomorskiego  

w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie  

  

Posiadam nadany numer PESEL ze statusem UKR lub 

zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wystawione przez 

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

  

Wyrażam wolę udziału w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”  

i objęcie mnie działaniami mającymi na celu wsparcie osób  

z doświadczeniem migracji 

  

 

1. Jakie motywy skłoniły Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie?  
             (proszę zaznaczyć najważniejsze odpowiedzi)  

□ chcę wzmocnić moje kompetencje społeczne, by być bardziej samodzielnym i aktywnym; 

□ chcę zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności uaktualnić, poszerzyć wiedzę i umiejętności 

w konkretnej dziedzinie;  

□ chcę znaleźć pracę;  

□ chcę poznać kulturę kraju do którego przyjechałem/-łam; 

□ potrzebuję wsparcia bytowego lub opiekuńczego;  

□ potrzebuję szkoleń językowych  

□ inne ........................................................................................................... 

 

2. Jakie są Pańskie oczekiwania wobec projektu? Jakich rezultatów (np. nabycie 

kompetencji, wiedzy, motywacji itp.) oczekuje Pan/Pani po udziale w projekcie?  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

............................................................. 

(data i podpis uczestnika/-czki)  

 

 
 



 
 

ПОПЕРЕДНЯ АНКЕТА 
МОНІТОРИНГ ХОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ 

в рамках проекту «Помор’я з Україною» 
 
Метою опитування є початкове визначення потреб і мотивації участі в проекті 
 

ім'я та прізвище 

учасника 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ТАК НІ 

Перебуваю на території Поморського воєводства у зв'язку 

з бойовими діями в Україні 

  

Я маю номер PESEL зі статусом UKR або свідоцтво про 

тимчасовий захист, видане керівником Управління у 

справах іноземців 

  

Я хотів би взяти участь у проекті, та прийняти участь в 

діяльності, спрямованою на підтримку людей з досвідом 

міграції 

  

 

1. Які мотиви спонукали вас взяти участь у проекті? (позначте найважливіші 

відповіді).  

□ Я хочу зміцнити свої соціальні навички, щоб бути більш незалежним і активним;  

□ Я хочу отримати нову кваліфікацію та навички, оновити, розширити свої знання та 

навички в певній галузі;  

□ Я хочу знайти роботу; 

□ Я хочу дізнатися про культуру країни, куди я приїхав;  

□ Мені потрібна життєва підтримка чи догляд;  

□ Мені потрібна мовна підготовка  

□ інше 

 

2. Які ваші очікування від проекту? Яких результатів (наприклад, набуття 

компетенцій, знань, мотивації тощо) ви очікуєте після участі в проекті? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

............................................................. 

дата та підпис учасника 


