Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno– Gospodarczych w Strzelinie, działając
zgodnie ze statutem, chciałoby zdefiniować Państwa potrzeby edukacyjne w celu
przygotowania projektu bezpłatnych szkoleń poszerzających umiejętności i kwalifikacje. W
tym celu przygotowaliśmy dla Państwa ankietę opierając się o dobre praktyki EFS i materiały
wypracowane podczas realizacji projektu pt.: „Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś” w gm.
Polkowice.
ANKIETA BADANIA POTRZEB
Prosimy o uwaŜne przeczytanie pytań i wypełnienie ankiety zgodnie z własną
wiedzą i przekonaniami. W miejscu gdzie nie istnieje moŜliwość wprowadzenia
własnych odpowiedzi naleŜy zaznaczyć taką odpowiedź, która jest najbliŜsza
państwa ocenie.
Część I. Analiza potrzeb edukacyjnych
1. Czy chciałby(-łaby) Pan /Pani kształcić się i podnosić swoje kwalifikacje?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

tak
nie
nie wiem
2. Jakie bariery napotyka Pan / Pani w dokształcaniu się?
Proszę zaznaczyć 5 odpowiedzi.
Brak zastępstwa w opiece nad dziećmi
Brak wolnego czasu
Brak środków finansowych
Problem z dojazdem / brak środków transportu
Brak wsparcia ze strony bliskich
Obawa nieporadzenia sobie z wymaganiami nauki
wiek
Brak dostępu do szkół
Brak pomysłu
Brak perspektyw w znalezieniu pracy
Brak ofert szkoleniowych
Brak ochoty na zmiany
Brak dostępu do Internetu
Brak dostępu do biblioteki

3. Jak często korzysta Pan /Pani z biblioteki, czytelni, Internetu, sali
sportowej, świetlicy?
Proszę postawić X w odpowiedniej rubryce tabeli.

Nie korzystam

Raz w
tygodniu lub
częściej

Raz w
miesiącu

Raz na pół
roku

Biblioteka
Czytelnia
Internet
Sala sportowa
Świetlica

4. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe w mieście/we wsi potrzebne jest miejsce, w
którym mieszkańcy mogli by spotykać się, rozwijać wspólne
zainteresowania i kształcić się?
tak
nie

5. Czy w miejscu zamieszkania Pana /Pani miasta/ wsi istnieje juŜ takie
miejsce?
tak
Czym się zajmuje?.................................................................................
…………………………………………………………………………………
nie

6. Czy w miejscu zamieszkania Pana /Pani istnieją organizacje
pozarządowe, np.: stowarzyszenie , fundacja, koło rolnicze, koło
gospodyń
tak
Jakie ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………
nie

7. Według Pana /Pani, czym powinno zajmować się stowarzyszenie lub koło
gospodyń w Pana /Pani miejscowości?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Organizowaniem imprez
Opieką nad dziećmi
Opieką nad osobami starszymi
Prowadzeniem kursów i szkoleń
Pomocą w rozwoju zainteresowań dla dzieci
Pomocą w rozwoju zainteresowań dla dorosłych
Informacja o regionie
Udostępnianiem Internetu

8. W jaki sposób uzyskuje Pan /Pani informacje o szkoleniach i kursach?
z prasy, telewizji lub radia
z Internetu
od znajomych, rodziny
z urzędu pracy
z ogłoszeń na słupach i tablicach
z ulotek i broszur
od sołtysa

9. Czy w przypadku organizacji bezpłatnego szkolenia poza terenem Pana/
Pani miejscowości wziąłby (wzięłaby) Pan /Pani w nim udział?
tak- nawet własnym transportem
tak- pod warunkiem, Ŝe będzie zapewniony transport
nie
10. Czy w przypadku organizacji bezpłatnego szkolenia w Pana/ Pani
miejscowości, wziąłby (wzięłaby) Pan /Pani w nim udział?
tak
nie (proszę podać przyczyny)………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

11. Jakie tematy szkoleń Pana /Panią interesują?
Proszę zaznaczyć 5 odpowiedzi
agroturystyka
kurs księgowości
nauka języka obcego (jakiego?)……………………………….
obsługa komputera
tworzenie stron internetowych
obsługa kasy fiskalnej
kurs spawania
kurs elektryka
kurs prawa jazdy
ogrodnictwo i uprawa roślin/ aranŜacje ogrodów
kurs szycia
kurs pieczenia i gotowania
kurs krycia dachu strzechą
robótki ręczne (szydełkowanie i haftowanie)
technika biurowa
poszukiwanie zatrudnienia
promocja i reklama
komunikacja interpersonalna
negocjacje
sprzedaŜ
szkolenie jak załoŜyć i prowadzić stowarzyszenie, fundację, koło
gospodyń
taniec i gra na instrumentach
kurs wizaŜu (makijaŜ itp.)
inne, (jakie?)……………………………………………………………

12. Jaka metoda szkolenia interesowałaby Pana / Panią?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
warsztaty –zajęcia praktyczne, ćwiczenia
wykłady
e- lerning (za pomocą Internetu)
kursy
wymiana doświadczeń między mieszkańcami
nauka systemowa (szkoły średnie, studia, itp.)

13. Jaka forma szkolenia byłaby dla Pana/Pani najbardziej dogodna?
dzienne
wieczorowe
weekendowe
wakacyjne
zimowe
jesienno- wiosenne
inne …………………………………………………………………………….

Część II. Informacje o ankietowanym
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
1. Wiek:
15- 20
21- 30
31- 40
41- 50
51- 60
61 +

2. Płeć:
Kobieta
MęŜczyzna

3. Wykształcenie:

Brak
Podstawowe
Zawodowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
WyŜsze

4. Status na rynku pracy:

Bezrobotny
Poszukujący pracy
Nieaktywny zawodowo ( w tym uczący się)
Zatrudniony
Rolnik

5. Miejsce zamieszkania:

Gm. Borów
Gm. Kondratowice
Gm. Przeworno
Gm. Strzelin
Gm. Wiązów
inne

