
 
Załącznik Nr 2  

do Regulaminu Projektu 
 

ANKIETA PODSUMOWUJĄCA 
MONITORUJĄCA POSTĘP W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ 

w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” 
 

Celem ankiety jest podsumowanie postępu uczestnika w procesie aktywizacji społeczno-

zawodowej.  
 

Imię i nazwisko 

uczestnika/czki projektu 

 

 

 

1. Z jakich form wsparcia korzystał Pan/ korzystała Pani w projekcie?  

(proszę zaznaczyć odpowiedzi lub dopisać)  

□ szkolenia, kursy zawodowe; 

□ działania integracyjne (np. festyny, spotkania integracyjne itp.); 

□ uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych; 

□ wsparcie zdrowotne; 

□ wsparcie bytowe lub opiekuńcze; 

□ wsparcie psychologiczne; 

□ tłumaczenia; 

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

 

2. Uczestnictwo w projekcie spowodowało u Pana /Pani postęp w procesie aktywizacji 

społeczno-zawodowej w następującym obszarze: 

(proszę zaznaczyć odpowiedzi lub dopisać) 

□ rozpoczęcie nauki; 

□ wzmocnienie motywacji do pracy zawodowej i/lub do szukania pracy; 

□ zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 

□ poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 

□ podjęcie wolontariatu; 

□ ograniczenie nałogów; 

□ doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób  

z niepełnosprawnością); 

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

 

__________________________ 

(data i podpis uczestnika/-czki)  

 



 
 

ПІДСУМОК ОПИТУВАННЯ  
МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ 

в рамках проекту «Помор’я з Україною» 
 

Мета опитування – підбити підсумки прогресу учасника в процесі соціальної та 

професійної активізації.  
 

 

ім'я та прізвище учасника  

 

1. Які форми підтримки ви отримали в проекті? (будь ласка, введіть свою відповідь або 

додайте)  

□ курси, професійне навчання;  

□ інтеграційні заходи (наприклад, ярмарки, інтеграційні зустрічі тощо);  

□ участь у культурних заходах;  

□ підтримка (наприклад, житло, їжа, притулок, одяг)  

□ психологічна підтримка;  

□ переклади;  

□ інше  

 

2. Участь у проекті призвела до вашого прогресу в процесі соціальної та професійної 

активізації в наступному напрямку: (будь ласка, виберіть відповіді або додайте)  

□ початок навчання;  

□ посилення мотивації до праці та/або пошуку роботи;  

□ підвищення впевненості в собі та власних навичках;  

□ підвищення здатності вирішувати виникаючі проблеми;  

□ волонтерство; □ покращення стану здоров'я; 

□ зменшення залежностей;  

□ досвід видимого поліпшення функціонування (у разі з обмеженими можливостями);  

□ інше………………….. 

 

 

 

__________________________ 

 (дата та підпис учасника) 

 


