
 

 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

do projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa – reintegracja ze społecznością” 

 

1. Proszę zaznaczyć płeć: 

a. Kobieta 

b. Mężczyzna 

c. Osoba niebinarna 

d. Odmowa odpowiedzi 

2. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy: 

a. Od 18 do 29 

b. Od 30 do 49 

c. Od 49 do 69 

d. 69 i więcej 

3. Czy jesteś osobą pracującą? 

a. Tak 

b. Nie 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

a. Tylko ja 

b. Ja + 1 

c. Ja + 2 

d. Ja + 3 

e. Ja + 4 

f. Więcej jak 5 osób 

5. Proszę zaznaczyć średni dochód miesięczny (netto/na rękę) w gospodarstwie domowym 

a. Do 2000 PLN 

b. Od 2001 do 3000 PLN 

c. Od 3001 do 5000 PLN 

d. Więcej jak 5000 PLN 

 

 

  



 

 

 

6. Proszę zaznaczyć ile średnio miesięcznie przeznaczane jest w gospodarstwie domowym na 

ratę kredytu hipotecznego / najem: 

a. Do 1000 PLN 

b. Od 1001 do 1500 PLN 

c. Od 1501 do 2000 PLN 

d. Od 2001 do 2500 PLN 

e. Więcej jak 2501 PLN 

7. Status na rynku mieszkaniowym: 

a. Posiadam własne mieszkanie/dom/działkę 

b. Wynajmuję mieszkanie/dom/działkę 

c. Mieszkam u partnera/partnerki 

d. Mieszkam u rodziny 

e. Mieszkam u znajomych 

f. Nie posiadam miejsca zamieszkania 

8. Czy wiesz gdzie się zgłosić w sprawach związanych z Twoim mieszkaniem/domem/działką? 

a. Tak 

b. Nie 

9. Czy znasz komercyjne stawki wynajmu mieszkania/domu/działki w Twojej dzielnicy o takim 

samym standardzie jak Twój? 

a. Tak 

b. Nie 

10. Czy wiesz co oznaczają następujące skróty: 

a. ZGM …………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. MOPR ………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. WM ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. UMT ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. WGK ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

ANKIETA POTRZEB 

do projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa – reintegracja ze społecznością” 

 

1. Czy posiadasz dzieci i potrzebujesz opieki nad nimi do udziału w zajęciach grupowych? 

a. Tak 

b. Nie 

2. Czy masz uczulenia pokarmowe, o których powinniśmy wiedzieć przygotowując posiłek? 

a. Tak, jakie………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Nie 

3. Czy masz niepełnosprawność ruchową? 

a. Tak 

b. Nie 

4. Czy masz inne potrzeby związane z udziałem w projekcie, o których powinniśmy wiedzieć? 

a. Tak, jakie …………………………………………………………………………………………………………….. 

b. nie 


