
Białystok, 5.12.2014 r. 
 

ANKIETA  
dotycząca okreśłenia prac w zakresie współpracy w ramach “Partnerstwa lokalnego na rzecz 
promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim” na rok 2015 
 
Nazwa instytucji:……………………………………………………………………………. 
 
1.Czy widzi Pani/Pan potrzebę wyodrębnienia grup tematycznych w ramach partnerstwa? 
 
�   tak  �   nie  �   nie mam zdania 
  
2. Jeśli tak to proszę wybrać grupę tematyczną w której Pani/Pana instytucja chciałaby 
współpracować  w ramach Partnerstwa lokalnego( można wybrać wielokrotnie): 
 
□ Kształcenia ustawicznego i zawodowego 

 
Propozycja tematów w zakresie prac ww. 
grupy: 

Zaangażowanie Pani/Pana instytucji  w 
ramach wybranej grupy tematycznej jako: 

1……………………………………............. 
……………………………………………… 
2…………………………………………….. 
……………………………………………… 

□ uczestnik w pracach  
□ obserwator – dostęp do informacji na temat 
realizowanych zadań 

 
□ Badania i analizy rynku pracy – rozpoznanie, identyfikacja, potrzeby 

 
Propozycja tematów w zakresie prac ww. 
grupy: 

Zaangażowanie Pani/Pana instytucji  w 
ramach wybranej grupy tematycznej jako: 

1……………………………………............. 
……………………………………………… 
2…………………………………………….. 
……………………………………………… 

□ uczestnik w pracach  
□ obserwator – dostęp do informacji na temat 
realizowanych zadań 

 
□ Obszar poradnictwa zawodowego 

 
Propozycja tematów w zakresie prac ww. 
grupy: 

Zaangażowanie Pani/Pana instytucji  w 
ramach wybranej grupy tematycznej jako: 

1……………………………………............. 
……………………………………………… 
2…………………………………………….. 
……………………………………………… 

□ uczestnik w pracach  
□ obserwator – dostęp do informacji na temat 
realizowanych zadań 

 
□ Obszar „młodzieży” 

 
Propozycja tematów w zakresie prac ww. 
grupy: 

Zaangażowanie Pani/Pana instytucji  w 
ramach wybranej grupy tematycznej jako: 

1……………………………………............. 
……………………………………………… 
2…………………………………………….. 
……………………………………………… 

□ uczestnik w pracach  
□ obserwator – dostęp do informacji na temat 
realizowanych zadań 

 
Propozycja wyodrębnienia dodatkowej grupy tematycznej, jakiej? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 



3. Jak często powinny być organizowane spotkania w ramach grup tematycznych w ramach 
Partnerstwa? 
 
□ 2 razy w roku     �  3 razy w roku �   4 razy w roku �   inny…………… 

 

5. Czy jest Pani/Pan zainteresowany wspólną realizacją projektów w Partnerstwie w nowej 
perspektywie finansowej ? 
 
□ tak    �  nie  �  nie mam zdania 

Jeśli tak to w jakim obszarze: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Jaki zakres tematyczny spotkań w zakresie współpracy w Partnerstwie  w 2015 roku 
Panią/Pana najbardziej  interesuje (proszę podać kilka tematów): 
 

1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 

 
6. Uwagi: …………………………..…………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………..……………………………………………………….. 
 
 
 

…………………………….. 
Podpis  
 

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


