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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
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Projekt „MŁODZI NA SWOIM” realizowany w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 
 

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

Tytuł projektu „Młodzi na swoim” 

Nr projektu POWR.01.02.01-18-0003/20 

Imię i nazwisko Kandydata  

Nr identyfikacyjny  

 

 
Część I. Oczekiwania Kandydata/-tki dotyczące wsparcia szkoleniowego. 

 
POTRZEBY W ZAKRESIE SZKOLEŃ GRUPOWYCH. Tematyka szkoleń grupowych (40h dydaktycznych)  

Na podstawie indywidualnych preferencji i potrzeb, proszę określić w jakim stopniu jest Pan/Pani 
zainteresowany/-a udziałem w szkoleniach z poszczególnych zagadnień. 

LP.  ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO - EKSPERCKIEGO godz.
1
 skala 1-5

2
  

1. Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych. 8h  

2. Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS. 8h  

3. Reklama i inne działania promocyjne. Pozyskiwanie i obsługa klienta. 6h  

4. Negocjacje biznesowe. Radzenie sobie ze stresem i konfliktem. 2h  

5. Równość szans, w tym płci. Zrównoważony rozwój. 2h  

6. 
Biznes plan.  Zewnętrzne źródła finansowania i wsparcie działalności 
gospodarczej. 

14h  

7. Inna tematyka – wskazać jaka……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 
 

 
 
 

……………………………………………………. 
Podpis Kandydata 

 
 
 
 

                                    
1 proponowany wymiar godzin dydaktycznych; 5 dni*8h (24 godziny szkoleniowe: 1 godzina = 1 dydaktyczne = 45 minut) 
2 skala od 1 do 5, gdzie: 1 – bardzo małe zainteresowanie, 2 – małe zainteresowanie, 3 – średnie zainteresowanie, 4 – duże 
zainteresowanie, 5 – bardzo duże zainteresowanie. 
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Część II. Opinia doradcy zawodowego dotycząca potrzeb szkoleniowych Kandydata/-tki do projektu 
Rekomenduję udział Kandydata/-tki do Projektu w usłudze szkoleniowej na poziomie: 
 

 
Liczba godzin szkoleń  

i doradztwa 
biznesowego 

TAK 
(zaznaczyć wybraną 

kategorię) 

PODSTAWOWY – brak wiedzy z zakresu prowadzenia firmy 40  

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY
3
 –  wiedza ogólna, teoretyczna  

z zakresu prowadzenia firmy 
24  

ZAAWANSOWANY
4
 –  praktyczne doświadczenia w prowadzeniu 

firmy i wiedza z zakresu przedsiębiorczości 
16  

 osoby, które prowadziły działalność gospodarczą;  
 były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce;  
 były osobami współpracującymi

5
 i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia działalności) 

 
Zakres tematyczny szkolenia wskazany dla Kandydata/-tki Projektu uwzględniający jego/jej indywidualne 
preferencje: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wskazana liczba godzin szkolenia uwzględniając podział na szkolenia indywidualne i grupowe: 

Szkolenie grupowe i indywidulane G
6
: I

7
: 

 

 

Ja, niżej podpisany/a  …………………………………………….………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 

wyrażając chęć udziału w projekcie „MŁODZI NA SWOIM” deklaruję chęć uczestnictwa w szkoleniu z zakresu 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 
 

………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 
 

……………………………………………………. 
Podpis Kandydata 

 
 

……………………………………………………. 
Podpis Doradcy Zawodowego  

 

                                    
3
 Wymagane dokumenty: kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 
4
 Wymagane dokumenty: kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej oraz/lub kopie dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 
współudział/udział w spółce, współpracę i wiedzę z zakresu prowadzenia firmy – dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, nie dłuższego jednak, niż 3 lata przed przystąpieniem do projektu. 
5 

Definicja osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
6
 grupowe  

7
 indywidualne 


