
Wersja robocza ankiety. Ostateczną wersję ankiety dla Beneficjentów PO FIO 2009 (projekty 

„dwuletnie” zakończone w roku 2010)  i 2010 (projekty „jednoroczne” zakończone w roku 2010) należy 

wypełnić za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzymali Państwo drogą poczty 

elektronicznej. 
 

Proszę nie należy wysyłać papierowej wersji ankiety. 

 

Wskaźniki badane za pośrednictwem ANKIETY INTERNETOWEJ dla Beneficjentów 

PO FIO. 

 

Priorytet III “Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług 

społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego” 

 

 Pyt. 1. Proszę podać numer FIO projektu ……… 

 Pyt. 2. Proszę podać numer umowy ……. 

 Pyt. 3. Proszę podać nazwę organizacji ……… 

 Pyt. 4. Proszę podać tytuł zrealizowanego zadania …….. 

 Pyt. 5. Proszę zaznaczyć, w którym Priorytecie realizowany był projekt:  

(możliwa jedna odpowiedź) 

1) Priorytet I „Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych” 

2) Priorytet II “Rozwój potencjału organizacji pozarządowych” 

3) Priorytet III “Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na 

rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz 

zabezpieczenia społecznego” 

4) Priorytet IV “Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej”   

 

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI PROJEKTU 
 

 Pyt. 6. Proszę wpisać wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu. 

 

 

Należy wypełnić, jeśli projekt jest realizowany w ramach Priorytetu III: 

 

a) Liczba beneficjentów ostatecznych (osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną), 

które zakończyły udział w projekcie w roku 2009 i 2010.  

Filtr: jeśli pkt.a=0 przejdź do pkt. f 

2009 2010  

  

 

b) w tym liczba kobiet  

2009 2010  

  

 
Założenia:  

1) Osoby z grup zagrożonych marginalizacją społeczną – zgodnie z definicją przyjętą we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

2) Nie należy uwzględniać osób, które przerwały udział w projekcie.   

3) Wskaźnik powinien uwzględniać osoby, które były bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu.  

4) Każda osoba powinna być liczona raz w ramach projektu, niezależnie od liczby szkoleń lub imprez, w których 

uczestniczyła.  

5) Wskaźnik nie powinien uwzględniać odbiorców działań informacyjno – promocyjnych oraz respondentów 

biorących udział w badaniach opinii. Jeśli projekt zawierał tylko działania informacyjno-promocyjne lub 

badawcze  należy wpisać zero.  



Wersja robocza ankiety. Ostateczną wersję ankiety dla Beneficjentów PO FIO 2009 (projekty 

„dwuletnie” zakończone w roku 2010)  i 2010 (projekty „jednoroczne” zakończone w roku 2010) należy 

wypełnić za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzymali Państwo drogą poczty 

elektronicznej. 
 

Proszę nie należy wysyłać papierowej wersji ankiety. 

 
6) Jeśli Państwa projekt został zakończony w roku 2009 w kolumnie dla roku 2010 należy wpisać zero.  

7) Jeśli Państwa projekt rozpoczął się w roku 2010 w kolumnie dla roku 2009 należy wpisać zero. 

 

c) Liczba beneficjentów ostatecznych (osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną), 

którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2009 i 2010 wg wieku  

Wiek liczony wg stanu na dzień przystąpienia do projektu.  

 2009 2010 

1) 17 lat i mniej   

2) 18-25 lat   

3) 26-35 lat   

4) 36-50 lat   

5) 51-59 lat   

6) 60 lat i więcej   

□ Nie znam wieku beneficjentów  

 

d) Liczba beneficjentów ostatecznych (osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną), 

którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2009 i 2010 wg poziomu wykształcenia  

Wykształcenie wg stanu na dzień przystąpienia do projektu  

 2009 2010 

1) podstawowe, gimnazjalne i niższe   

2) zasadnicze zawodowe   

3) średnie   

4) policealne, pomaturalne   

5) wyższe (m.in. magisterskie, licencjackie, 

inżynierskie) 

  

□ Nie znam wykształcenia beneficjentów  

e) Liczba beneficjentów ostatecznych (osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną), 

którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2009 i 2010  wg statusu na rynku pracy  

Status na rynku pracy wg stanu na dzień przystąpienia do projektu  

 2009 2010 

1) bezrobotni (zarejestrowani w Urzędzie 

Pracy) 

  

2) nieaktywni zawodowo (m.in. osoby 

uczące się, emeryci, renciści, osoby 

niewykazujące chęci do zatrudnienia) 

  

3) zatrudnieni (zarówno na podstawie 

stosunku pracy jak i umów cywilno-

prawnych oraz osoby prowadzące własną 

działalność gospodarczą oraz rolnicy) 

  

3.1) w tym zatrudnieni w sektorze 

pozarządowym 

  

□ Nie znam statusu na rynku pracy beneficjentów 

 

f) Szacunkowa liczba odbiorców działań informacyjno-promocyjnych (liczba osób) w roku 

2009 i 2010 
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2009 2010  

  

 
Założenia:  

1) Działania promocyjno-informacyjne to np. dystrybucja ulotek, plakatów, materiałów promocyjnych, audycje 

w radio i w telewizji, reklama w prasie, w Internecie, ogłoszenia prasowe itp.  

2) Jeśli projekt nie zawierał działań promocyjno-informacyjnych proszę wpisać zero.  

3) Każda osoba powinna być liczona raz w ramach projektu, niezależnie od liczby działań promocyjno-

informacyjnych, w których uczestniczyła.  

5) Jeśli Państwa projekt został zakończony w roku 2009 w kolumnie dla roku 2010 należy wpisać zero.  

6) Jeśli Państwa projekt rozpoczął się w roku 2010 w kolumnie dla roku 2009 należy wpisać zero 

g) Całkowita liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem przez 

organizację w roku 2010 

 

POLE LICZBOWE 
Założenia: 

1) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem przez organizację niezależnie od 

tego, czy korzystali oni ze świadczeń w ramach projektu PO FIO, czy też projektów finansowanych z innych 

źródeł. Jeśli organizacja w roku 2009 prowadziła działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym tylko w ramach projektu finansowanego z PO FIO liczba z pola „g” powinna być równa liczbie w 

polu „a”.  

2) Nie należy uwzględniać osób, które przerwały lub kontynuują udział w projektach realizowanych przez 

organizację.   

3) Wskaźnik powinien uwzględniać osoby, które były bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektów 

realizowanych przez organizację.   

4) Każda osoba powinna być liczona raz, niezależnie od liczby projektów, w których uczestniczyła.  

5) Wskaźnik nie powinien uwzględniać odbiorców działań informacyjno – promocyjnych oraz respondentów 

biorących udział w badaniach opinii. Jeśli projekty zawierały tylko działania informacyjno-promocyjne lub 

badawcze  należy wpisać zero.  

h) Całkowita liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem przez 

organizację w roku 2009.  

POLE LICZBOWE 
Założenia: 

1) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem przez organizację niezależnie od 

tego, z jakich źródeł finansowany był projekt, w którym uczestniczyli.  

2) Nie należy uwzględniać osób, które przerwały lub kontynuują udział w projektach realizowanych przez 

organizację.   

3) Wskaźnik powinien uwzględniać osoby, które były bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektów 

realizowanych przez organizację.   

4) Każda osoba powinna być liczona raz, niezależnie od liczby projektów, w których uczestniczyła.  

5) Wskaźnik nie powinien uwzględniać odbiorców działań informacyjno – promocyjnych oraz respondentów 

biorących udział w badaniach opinii.  



Wersja robocza ankiety. Ostateczną wersję ankiety dla Beneficjentów PO FIO 2009 (projekty 

„dwuletnie” zakończone w roku 2010)  i 2010 (projekty „jednoroczne” zakończone w roku 2010) należy 

wypełnić za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzymali Państwo drogą poczty 

elektronicznej. 
 

Proszę nie należy wysyłać papierowej wersji ankiety. 

 
Jeśli projekty realizowane przez organizację zawierały tylko działania informacyjno-promocyjne lub badawcze 

należy w powyższym polu wpisać zero.  

6) Jeśli organizacja nie prowadziła w roku 2009 działalności, lub nie prowadziła w roku 2009 działań na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym proszę w powyższym polu wpisać zero.  

 

i) Liczba wolontariuszy zaangażowanych do pracy wolontariackiej specjalnie do realizacji 

projektu w ramach PO FIO w roku 2010  

 

POLE LICZBOWE 
 

Założenia:  

1) Proszę podać ogólną liczbę wolontariuszy zaangażowanych do realizacji projektu PO FIO w roku 2010 

niezależnie od tego czy została z nimi podpisana umowa wolontariacka czy też nie.  

2) Proszę podać ogólną liczbę wolontariuszy zaangażowanych do realizacji projektu PO FIO w roku 2010 

niezależnie od długości świadczenia pracy.    

3) Każda osoba powinna być liczona raz niezależnie od liczby działań/prac w jakich uczestniczyła.  

 

j) Liczba wolontariuszy pracujących wolontarystycznie w organizacji w roku 2009  

 

POLE LICZBOWE 
 

Założenia:  

1) Proszę podać ogólną liczbę wolontariuszy pracujących wolontarystycznie w organizacji w roku 2009 

niezależnie od tego czy została z nimi podpisana umowa wolontariacka czy też nie.  

2) Proszę podać ogólną liczbę wolontariuszy pracujących wolontarystycznie w organizacji w roku 2009 

niezależnie od długości świadczenia pracy.    

3) Każda osoba powinna być liczona raz niezależnie od liczby działań/prac/projektów w jakich uczestniczyła 

=> koniec ankiety dla Priorytetu III  

 

Państwa ankieta została zapisana w bazie. Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 


