
Ankieta dotycząca szkolenia dla przedstawicieli  firm 

w zakr

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu fundacji  JEDEN DRUGIEMU

się do idei wolontariatu pracowniczego.  Fundacja uzyskała 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

wymienionego zagadnienia i w związku z tym chc

wolontariatem pracowniczym. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 

minut.  

Uzyskane wyniki posłużą do zorganizowania szkolenia jak najbardziej dopasowanego do Państwa 

potrzeb.  

 

1. Czy byłby/aby Pan/i zainteresowany/a odbyciem szkolenia dotyczącego tematyki 

wolontariatu pracowniczego?

• Tak 

• Nie 

• Trudno powiedzieć

 

2. Czy brał/a Pan/i udział wcześniej w podobnym szkoleniu? Jeśli tak, to proszę krótko opisać 

czego dotyczyło  to szkolenie.

• Tak  

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

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

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

• Nie 

• Trudno powiedzieć

 

3. Proszę określić poziom swojej wiedzy w zakresie niżej wymienionych zagadnień (

do 5, gdzie ,,0” oznacza brak wiedzy na dany temat, a ,,5” oznacza, że posiada Pan/i duża 

wiedzę.)  

A. Podstawy prawne wolontariatu pracowniczego:

0                  1                2                 3                4                5

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

 

 

Ankieta dotycząca szkolenia dla przedstawicieli  firm 

w zakresie wolontariatu pracowniczego 

JEDEN DRUGIEMU chcielibyśmy zadać Państwu kilka krótkich pytań odnoszących 

się do idei wolontariatu pracowniczego.  Fundacja uzyskała dofinansowanie ze 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na przeprowadzenie szkolenia w ramach wyżej 

wymienionego zagadnienia i w związku z tym chcielibyśmy zbadać Państwa zainteresowanie 

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 

Uzyskane wyniki posłużą do zorganizowania szkolenia jak najbardziej dopasowanego do Państwa 

aby Pan/i zainteresowany/a odbyciem szkolenia dotyczącego tematyki 

wolontariatu pracowniczego? 

Trudno powiedzieć 

Czy brał/a Pan/i udział wcześniej w podobnym szkoleniu? Jeśli tak, to proszę krótko opisać 

to szkolenie. 

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

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

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

Trudno powiedzieć 

Proszę określić poziom swojej wiedzy w zakresie niżej wymienionych zagadnień (

do 5, gdzie ,,0” oznacza brak wiedzy na dany temat, a ,,5” oznacza, że posiada Pan/i duża 

wolontariatu pracowniczego: 

 
0                  1                2                 3                4                5 

? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

 

Ankieta dotycząca szkolenia dla przedstawicieli  firm  

chcielibyśmy zadać Państwu kilka krótkich pytań odnoszących 

dofinansowanie ze środków Programu 

na przeprowadzenie szkolenia w ramach wyżej 

ielibyśmy zbadać Państwa zainteresowanie 

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 

Uzyskane wyniki posłużą do zorganizowania szkolenia jak najbardziej dopasowanego do Państwa 

aby Pan/i zainteresowany/a odbyciem szkolenia dotyczącego tematyki 

Czy brał/a Pan/i udział wcześniej w podobnym szkoleniu? Jeśli tak, to proszę krótko opisać 

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

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

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

Proszę określić poziom swojej wiedzy w zakresie niżej wymienionych zagadnień (w skali od 0 

do 5, gdzie ,,0” oznacza brak wiedzy na dany temat, a ,,5” oznacza, że posiada Pan/i duża 

? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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



 

B. Dobre praktyki w zakresie wolontariatu pracowniczego:

0                   1               2                 3                4                 5

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

C. Korzyści płynące z zaangażowania się pracowników w działalność prospołeczną i 

obywatelską: 

0                   1               2                 3                4                5

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………

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

D. Działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działa

publicznego: 

0                   1                2                3        

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

4. Czym dla Pana/i  jest wolontariat pracowniczy?

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

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

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

 

5. Czy w Pana/i firmie był organizowany wolontariat pracowniczy?

• Tak (-> proszę przejść do pytania 6.)

• Nie ( -> proszę przejść do pytania 7.)

• Nie wiem ( -> proszę przejść do pytania 7.)

 

6. Czy uczestniczył/a w nim Pan/i?

• Tak 

• Nie 

 

7. Jakich zagadnień/problemów dotyczył wolontariat pracowniczy, w który Pan/i 

uczestniczył/a? Proszę w kilku zdaniach opisać podjęte d

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

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

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

 

w zakresie wolontariatu pracowniczego: 

 
2                 3                4                 5 

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

z zaangażowania się pracowników w działalność prospołeczną i 

 
0                   1               2                 3                4                5 

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania

 
0                   1                2                3                4                 5 

Jakie Pan/i zna? …………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

Czym dla Pana/i  jest wolontariat pracowniczy? 

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

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

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

Czy w Pana/i firmie był organizowany wolontariat pracowniczy? 

> proszę przejść do pytania 6.) 

> proszę przejść do pytania 7.) 

> proszę przejść do pytania 7.) 

Czy uczestniczył/a w nim Pan/i? 

Jakich zagadnień/problemów dotyczył wolontariat pracowniczy, w który Pan/i 

uczestniczył/a? Proszę w kilku zdaniach opisać podjęte działania. 

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

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

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

 

Jakie Pan/i zna? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

z zaangażowania się pracowników w działalność prospołeczną i 

Jakie Pan/i zna? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

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

nia w sferze pożytku 

Jakie Pan/i zna? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

Jakich zagadnień/problemów dotyczył wolontariat pracowniczy, w który Pan/i 

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

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

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



 

 

8. Czego oczekuje Pan/i od szkolenia? 

• Ciekawego prowadzącego

• Interaktywnej formy zajęć

• Zajęć praktycznych

• Gier i zabaw edukacyjnych

• Dużej liczby materiałów szkoleniowych

• Bliskości miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania

• Cateringu 

• Refundacji kosztów przejazdu

• Inne(jakie?) ……………………………………………………

 

9.  Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, najbardziej odpowiadałoby Panu/i szkolenie w:

• Tygodniu w godzinach porannych

• Tygodniu w godzinach popołudniowych

• Weekend w godzinach porannych

• Weekend w godzinach popołudniowych

Metryczka: 

Proszę podać płeć: 

• Kobieta 

• Mężczyzna 

Jakie jest Pana/i wykształcenie? 

• Podstawowe lub gimnazjalne

• Zasadnicze zawodowe 

• Średnie zawodowe i policealne

• Średnie ogólnokształcące

• Wyższe 

 

W jakiej branży Pan/i pracuje? 

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

 

 

 

                                                                                  

 

Czego oczekuje Pan/i od szkolenia? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Ciekawego prowadzącego 

Interaktywnej formy zajęć 

Zajęć praktycznych 

Gier i zabaw edukacyjnych 

Dużej liczby materiałów szkoleniowych 

Bliskości miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania 

Refundacji kosztów przejazdu 

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

Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, najbardziej odpowiadałoby Panu/i szkolenie w:

Tygodniu w godzinach porannych 

Tygodniu w godzinach popołudniowych 

Weekend w godzinach porannych 

Weekend w godzinach popołudniowych 

 

Podstawowe lub gimnazjalne 

Średnie zawodowe i policealne 

Średnie ogólnokształcące 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                                                                   Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

…………………………………………………………… 

Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, najbardziej odpowiadałoby Panu/i szkolenie w: 

………………………………….... 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  


