
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy  
finansowanego z Funduszy EOG.  

 

WYWIAD TELEFONICZNY 

z Kandydatem/Kandydatką do projektu  

„Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” 

 

Data:…………………………………………………………………………………………………………………  

 

Imię Kandydata/Kandydatki do projektu: …………………………………………………………………………. 

 

Telefon Kandydata/Kandydatki do projektu:………………………………………………………………………. 

 

1. Motywacja i potrzeby Kandydata/Kandydatki do projektu 

Jak się Pan/Pani dowiedział/a  

o projekcie? 
 

Dlaczego chce Pan/Pani 

uczestniczyć w projekcie? 
 

W jaki sposób może Pan/Pani 

wspierać innych uczestników 

projektu? 

 

Jakiego wsparcia potrzebuje 

Pan/Pani od innych uczestników 

projektu? 

 

Czy ma Pan/Pani jakieś obawy 

związane ze swoim uczestnictwem  

w projekcie? 

 

 



2. Status Kandydata/Kandydatki do projektu 

Czy aktualnie korzysta Pan/Pani  

z oferty zajęć uniwersytetu 

trzeciego wieku, klubu seniora lub 

innego projektu adresowanego 

osobom powyżej 60 roku życia? 

□ tak □ nie 

Czy aktualnie Pan/Pani aktywnie 

działa w swojej najbliższej okolicy, 

np. w radzie dzielnicy, wspólnocie 

mieszkaniowej, parafii czy grupie 

sąsiedzkiej? 

□ tak □ nie 

Czy uczestniczyła Pan/Pani  

w projekcie Fundacji Gospodarczej 

pt. „WspółDzielnia Seniorów”? 

□ tak □ nie 

 

3. Możliwości i potrzeby w zakresie nowych technologii Kandydata/Kandydatki do projektu 

Czy ma Pan/Pani dostęp do 

komputera? 

Jeżeli „nie”, to czy ma Pan/Pani 

możliwość skorzystania z czyjegoś 

komputera w celu udziału w 

zdalnych wydarzeniach 

organizowanych w ramach projektu 

(rodzina, znajomi, instytucje lokalne 

udostępniające sprzęt 

komputerowy)? 

□ tak □ nie 

Czy ma Pan/Pani dostęp do 

Internetu (poprzez komputer lub 

inny sprzęt np. smartfon)? 

Jeżeli „nie”, to czy ma Pan/Pani 

możliwość skorzystania z czyjegoś 

Internetu w celu udziału w zdalnych 

wydarzeniach organizowanych w 

ramach projektu (rodzina, znajomi, 

instytucje lokalne udostępniające 

sprzęt komputerowy)? 

□ tak □ nie 

W jakim stopniu potrafi się 

Pan/Pani posługiwać komputerem? 

Proszę opisać jakie programy 

Pan/Pani zna i jak często z nich 

korzysta. 

 



Czy potrafi Pan/Pani znaleźć 

potrzebne informacje w Internecie? 
□ tak □ nie 

Czy potrafi Pan/Pani odebrać  

i napisać e-maila? 
□ tak □ nie 

Czy potrafi Pan/Pani odebrać  

i przesłać zdjęcia przez Internet?  
□ tak □ nie 

Czy korzysta Pan/Pani z Facebooka? □ tak □ nie 

Czy korzysta Pan/Pani  

z komunikatorów na telefonie  

np. Whatsapp? 

□ tak □ nie 

Czy potrafi Pan/Pani brać udział  

w spotkaniach w formie zdalnej  

np. na platformie ZOOM? 

□ tak □ nie 

Czego najbardziej potrzebuje 

Pan/Pani nauczyć się na 

warsztatach komputerowych? 

 

 

Poinformowano, kto jest administratorem danych osobowych, 

które Fundacja telefonicznie pozyskała i poinformowano, że na 

stronie http://fundacjagospodarcza.pl/ w zakładce 

http://fungo.com.pl/poranaseniora.html zamieszczona jest 

klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych i praw 

przysługujących zgłaszającemu. 

□ tak □ nie 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis osoby przeprowadzającej wywiad 

http://fundacjagospodarcza.pl/
http://fungo.com.pl/poranaseniora.html

