
 

 

 

 
 

 

 

ANKIETA 

 

„Organizacja usług indywidualnego transportu door-

to-door w gminie Sulejów” 

 

Ankieta jest anonimowa, skierowana do osób mających trudności w samodzielnym 

przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (poruszające się na wózku 

inwalidzkim, o kulach, niewidome, słabowidzące), wiek czy chorobę. 

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Gminy Sulejów 

w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić 

będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb w tym zakresie. 

 

1. Miejsce zamieszkania (miejscowość) 

□ miejscowość: 
…………………. 

2. Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia w zakresie usługi transportowej? 
 

□ TAK 

□ NIE 

Z jakiego powodu potrzebuje Pan/Pani wsparcia w zakresie transportu? 

□ starszy wiek 

□ stan zdrowia 

□ niepełnosprawność 

□ inne ……………….. 
 

3. Proszę o wskazanie potrzeb, których zaspokojenie utrudnia/uniemożliwia 

Panu/Pani brak transportu 

 

□ praca zawodowa 

□ edukacja 

□ usługi zdrowotne 

□ usługi opiekuńcze 

□ kultura (kino, teatr, basen itp.) 

□ inne ……………………. 
 

4. Średnio ile razy w miesiącu Pan/Pani potrzebuje skorzystać z transportu? 

□       średnia ilość potrzeb korzystania z transportu w miesiącu: 
 ………….. 

 

5. Proszę o wskazanie miejscowości, do których regularnie potrzebuje 

Pan/Pani transportu 

□ miejscowości: 
………………………………… 

 

………………………………… 



 

 

 

        

 

 

 

6. Czy jest Pan/Pani osobą aktywną zawodową?  

 

□ TAK (jeśli tak, prosimy nie wypełniać dalej) 

□ NIE  

7. Co uniemożliwia Pani/Panu podjęcie aktywności zawodowej 

□ choroba 

□ brak możliwości dojazdu 

□ brak ofert spełniających moje oczekiwania 

□ konieczność opieki nad osobą zależną  

□ inne ……………………. 

 

  8.Jak długo jest Pan/Pani nieaktywna zawodowo?  

 

□ do pół roku 

□ do roku  

□ do dwóch lat  

□ pow. dwóch lat  

□ nigdy nie byłam/byłem aktywny zawodowo 
 

9. Jaki jest Pani/Pana status na rynku pracy?  

 

□ osoba bezrobotna – zarejestrowana w PUP  

□ osoba bezrobotna – niezarejestrowana w PUP  

□ osoba ucząca się do 26 r.ż. 

□ emeryt/rencista 
10. Jakie kwalifikacje i inne cechy posiada Pani/Pan do podjęcia zatrudnienia?  

 

□ kwalifikacje zawodowe (dokument ukończenia szkoły/kursu zawodowego)  

□ doświadczenie w pracy zawodowej 

□ wewnętrzna motywacja do podjęcia pracy  

□ nie posiadam doświadczenia ani kwalifikacji 

□ nie planuję podjąć zatrudnienia  
 

Ankieta przeprowadzona w celu opracowania diagnozy potrzeb mieszkańców gminy Sulejów 

w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej 

koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia. Analiza ta stanowi  element wniosku o przyznanie grantu 

w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

realizującego Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi 

priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  


