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ANKIETA DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY (ex ante) 

Szanowni Państwo,  

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest dokładne określenie Państwa 

oczekiwań w zakresie oferowanych przez LOWE szkoleń, kursów, warsztatów, działań 

kulturalno-społecznych, itp. 

Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Zebrane informacje posłużą wyłącznie 

do określenia kluczowych kompetencji, które chcieliby Państwo rozwijać w LOWE oraz 

do dostosowania oferty Ośrodka do Państwa potrzeb. 

1. Płeć 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

 

2. Wiek  

□ 18-24 

□ 25-40 

□ 41-59 

□ 60 i więcej 

 

3. Wykształcenie 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Zasadnicze zawodowe 

□ Średnie/ średnie branżowe 

□ Wyższe  

□ Brak 

 

4. Miejsce zamieszkania (proszę wpisać miejscowość): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Zaznacz odpowiedzi najlepiej opisujące Pana(i) sytuację (można wybrać kilka 

odpowiedzi): 

□ Pracuję na pełen etat 
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□ Pracuję w niepełnym wymiarze godzin 

□ Mam czasową przerwę w pracy 

□ Nie jestem aktywny(a) zawodowo 

□ Bezrobotny(a) 

□ Prowadzę własną firmę 

□ Pracuję we własnym gospodarstwie rolnym/ pracuję w gospodarstwie rolnym 

jako domownik 

□ Emeryt 

□ Rencista 

□ Uczę się 

□ Poszukuję pracy 

□ Korzystam z wsparcia pomocy społecznej (zasiłki lub inne formy pomocy) 

□ Korzystam z pomocy rodziny (materialnej lub niematerialnej) 

□ Jestem osobą samotną 

□ Jestem osobą niepełnosprawną 

6. Jeśli Pan(i) pracuje, to czy chciałby Pan(i) podwyższyć swoje kompetencje? (np. w 

celu znalezienia lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy) 

□ Tak 

□ Nie 

□ Trudno powiedzieć 

□ Nie dotyczy 

7. Czy w ciągu ostatniego roku korzystał(a) Pan(i) z doradztwa zawodowego lub 

kształcenia w formie kursów, szkoleń?  

□ TAK korzystałem(am) ( proszę odpowiedzieć na pytanie nr.11)   

□ NIE korzystałem(am)  (proszę odpowiedzieć na pytanie nr.12) 

8. Co było powodem skorzystania z doradztwa zawodowego lub kształcenia? Proszę 

wskazać maksymalnie 3 najważniejsze powody. 

□ podniesienie umiejętności potrzebnych w obecnej pracy 

□ chęć podjęcia nowej pracy  

□ chęć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej  

□ rozwój własnych zainteresowań  

□ uzyskanie certyfikatu/świadectwa/dyplomu  

□ zmniejszenie ryzyka utraty pracy 

□ poznanie nowych osób 

□ wymagał tego ode mnie mój pracodawca  

□ pojawiła się możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  
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□ zostałem(-am) skierowany(-a) przez Urząd Pracy  

□ dla przyjemności 

□ inne – jakie?............................................................................................................... 

 

9. Co było powodem nie skorzystania z doradztwa zawodowego lub kształcenia? Proszę 

wskazać maksymalnie 4 najistotniejsze powody 

□ nie było to potrzebne w mojej pracy 

□ nie spełniałem(-am) wymogów formalnych związanych z uczestnictwem  

□ kursy/szkolenia były zbyt drogie  

□ nie miałem(-am) poparcia/zachęty ze strony pracodawcy 

□ nie miałem(-am) czasu  

□ nie było interesujących kursów blisko mojego miejsca zamieszkania  

□ nie miałem(-am) motywacji do dokształcania się  

□ stan zdrowia nie pozwalał mi na dokształcanie  

□ w moim wieku nie ma sensu się dokształcać  

□ dotychczasowe kursy/szkolenia niewiele mi dały  

□ kurs lub program odbywał się w niedogodnym dla mnie czasie 

□ usługa nie była dostępna lub dostęp był utrudniony  (np. niedostosowanie oferty 

do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami) 

□ inne powody , jakie? …………………………………………………………………………………………… 

 

10. Czy  uczestniczy Pan(i) w aktywnościach społecznych/kulturalnych w swoim miejscu 

zamieszkania? 

□ Tak 

□ Nie 

 

11. Czy ma Pani/Pan sprecyzowane zainteresowania i oczekiwania wobec swojej 

aktywności w Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji? Proszę je wskazać 

□ Tak, chciałbym/chciałabym: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Nie. Proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 

1) Które z poniższych zainteresowań i umiejętności chciałby Pan/Pani 

rozwijać w LOWE: 

□ porozumiewanie się w języku obcym (proszę podać jakim) 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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□ rozwój własnej osoby np. warsztaty z wizażu, dietetyki, zakresu 

autoprezentacji, komunikacji itd.;  

□ rozwiązywanie problemów np. z wychowaniem dzieci, komunikacją 

z dziećmi, innymi dorosłymi; 

□ zdobycie nowych lub zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych 

(proszę wskazać jakich) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

□ inicjatywy społeczno-kulturalne; 

□ ekspresja kulturowa np. udział w zajęciach muzyczno-artystycznych; 

wyjazdach na koncerty/spektakle 

□ poziom sprawności fizycznej 

□ przedsiębiorczość – uruchomienie i prowadzenie własnego biznesu; 

□ integracja społeczna i międzypokoleniowa; 

□ inne (jakie?): ……………………………………………………………………………………… 

2) Proszę wybrać z poniższych propozycji kursów, szkoleń, warsztatów, 

działań kulturowych te, w których chciałby Pan/Pani uczestniczyć: 

□ zajęcia rekreacyjno-ruchowo-zdrowotne 

rodzaj zajęć?……………………………………………………………………………………… 

□ kurs/warsztaty florystyka w ogrodnictwie i bukieciarstwo  

z elementami dekoracji wnętrz 

□ kurs/warsztaty dekoratora wnętrz i wyrobów cukierniczych 

□ kurs/warsztaty administracyjno-księgowe 

jakie?...................................................................................................... 

□ kurs opiekuna osób starszych i dzieci 

□ kursy/warsztaty urody 

□ kurs/warsztaty dietetyczne 

□ kurs animatora imprez okolicznościowych 

□ kurs językowy 

jaki język?………………………………………………………………………………………… 

poziom (podstawowy, średniozaawansowany, 

zawansowany)……………………………………………………………………………………. 

□ warsztaty dla Rodziców 

□ szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

□ zajęcia muzyczno – artystyczne 

□ udział w zawodach nordic walking 

□ wyjazd na koncert/spektakl 

□ warsztaty dwudniowe 

□ gala podsumowująca 

□ inne jakie?.............................................................................................. 
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12. Z jaką częstotliwością chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć w zajęciach? 

□ raz w miesiącu 

□ dwa razy w miesiącu 

□ raz w tygodniu 

□ dwa razy w tygodniu 

□ inne (jak często?) …………………………………………………………. 

13. Proszę określić dni, w których Pani/Pan może uczestniczyć w zajęciach ośrodka 

LOWE 

□ wyłącznie dni robocze 

□ dni robocze i weekendy 

□ wyłącznie weekendy 

14. Co skłoni Pana/Panią do wzięcia udziału w doradztwie zawodowym, kursach 

i szkoleniach? (można wybrać kilka odpowiedzi) 

□ możliwość nabycia umiejętności potrzebnych w obecnej pracy 

□ podniesienie kwalifikacji umożliwiających podjęcie nowej pracy  

□ zdobycie wiedzy potrzebnej we własnej działalności gospodarczej  

□ możliwość rozwoju własnych zainteresowań  

□ uzyskanie certyfikatu/świadectwa/dyplomu  

□ zmniejszenie ryzyka utraty pracy 

□ możliwość poznania nowych osób 

□ konieczność realizacji wymagań pracodawcy 

□ możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  

□ podnoszenie własnych kompetencji i kwalifikacji dla przyjemności 

□ dostępność usług w pobliżu miejsca mego zamieszkania 

□ inne – jakie?............................................................................................................. 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


