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Załącznik nr I.2 - Ankieta określającą potrzeby i preferencje Uczestnika 

 

ANKIETA OKREŚLAJĄCA POTRZEBY I PREFERENCJE UCZESTNIKA 

 

Do udziału w Projekcie pt.: „Cyfrowa Gmina”  realizowanego w ramach Działania 3.1 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa  2014 - 2020.  

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Dzięki niej będziemy mogli dostosować 

szkolenia do Państwa potrzeb. 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL            

 

1. Płeć:           Kobieta           Mężczyzna 

 

2. Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………… 

 

3. Wiek:       25 – 34 lata         35 – 43 lata          43 – 64 lata          pow. 65 lat 

 

4. Najbardziej interesuje mnie szkolenie: [należy wybrać 2 różne moduły) 

 „Rodzic w Internecie”.  

 „Mój biznes w sieci”.   

 „Moje finanse i transakcje w sieci”.  

 „Działam w sieciach społecznościowych”.  

 „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.  

 „Rolnik w sieci”  

 „Kultura w sieci”.  

 

5. Czy uczestniczył/a Pan/i w szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

                         TAK                                          NIE 

 

6. Jeżeli TAK to w jakich? …………………………………………………………………… 

 

7. Najdogodniejsza pora udziału w szkoleniach: UWAGA- dokonany wybór w miarę możliwości 

zostanie wzięty pod uwagę, jednak Organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia Uczestnika do 

innej grupy. 

 

 Dni robocze w godzinach przedpołudniowych 
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 Dni robocze w godzinach popołudniowych 

 Weekendy 

 Inne 

 

12. Oczekiwania po zakończeniu szkolenia: 

 Awans zawodowy 

 Otrzymanie nowej pracy 

 Poprawa zarobków 

 Objęcie nowych obowiązków służbowych 

 Lepsze wykonywanie obowiązków służbowych 

 Korzyści w życiu pozazawodowym 

 Brak oczekiwań 

 Większy udział w życiu społecznym 

 Inne (jakie?) ………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. 

dokumencie składanego w związku z realizacją Projektu „Cyfrowa Gmina” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

przez Organizatora szkoleń– Gminę Łaszczów. 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis) 

 

 

  

 


