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dla mieszkańców gminy Świlcza" 

  
 

ANKIETA EX-ANTE 
 

1. Jak ocenia Pani/Pan swoją jakość życia? 
 

 zdecydowanie dobrze 

 raczej dobrze 

 trudno powiedzieć 

 raczej źle 

 zdecydowanie źle 

 

2. Jak ocenia Pani/Pan swój stan zdrowia? 
 

 zdecydowanie dobrze 

 raczej dobrze 

 trudno powiedzieć 

 raczej źle 

 zdecydowanie źle 

 

3. Jak ocenia Pani/Pan swoją sprawność ruchową? 
 

 zdecydowanie dobrze 

 raczej dobrze 

 trudno powiedzieć 

 raczej źle 

 zdecydowanie źle 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat możliwości technicznych wypożyczanego sprzętu? 
 

 zdecydowanie dobrze 

 raczej dobrze 

 trudno powiedzieć 

 raczej źle 

 zdecydowanie źle 
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ANKIETA EX-POST 

 
 

1. Jak ocenia Pani/Pan swoją jakość życia w stosunku do czasu przed rozpoczęciem udziału w projekcie? 
 

 zdecydowanie lepiej 

 raczej lepiej 

 trudno powiedzieć 

 raczej gorzej 

 zdecydowanie gorzej 

 

2. Jak ocenia Pani/Pan swój stan zdrowia w stosunku do czasu przed rozpoczęciem udziału w projekcie? 
 

 zdecydowanie lepiej 

 raczej lepiej 

 trudno powiedzieć 

 raczej gorzej 

 zdecydowanie gorzej 

 

3. Jak ocenia Pani/Pan swoją sprawność ruchową w stosunku do czasu przed rozpoczęciem udziału 

w projekcie? 
 

 zdecydowanie lepiej 

 raczej lepiej 

 trudno powiedzieć 

 raczej gorzej 

 zdecydowanie gorzej 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat możliwości technicznych wypożyczanego sprzętu w stosunku 

do czasu przed rozpoczęciem udziału w projekcie? 
 

 zdecydowanie lepiej 

 raczej lepiej 

 trudno powiedzieć 

 raczej gorzej 

 zdecydowanie gorzej 
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METRYCZKA 

 

1. Wiek 
 

 0-17 

 18-60 

 61 i więcej 

 

 

2. Płeć 
 

 kobieta 

 mężczyzna 

 

 

3. Status zawodowy 
 

 aktywny/a zawodowo 

 nieaktywny/a zawodowo 

 

 

4. Wykształcenie 
 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 

 policealne 

 wyższe 

 

 

5. Orzeczenie o niepełnosprawności 
 

 tak 

 nie 

 

 


