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✁✁ AnkietA z konkursem!
Drodzy Czytelnicy!
„Integrację” wydaje od 24 lat Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji. Pismo wyrosło z potrzeb środowiska osób  
z niepełnosprawnością i jest niezmiennie kierowane do nich, 
ich najbliższych i otoczenia.  
Mamy pełną świadomość tego, jak istotny jest udział  
Czytelników w tworzeniu pisma. Dlatego napiszcie,  
Drodzy Państwo, co sądzicie o „Integracji”, co chcecie  
w niej zmienić, i kim jesteście. 
Za wszystkie uwagi z góry dziękujemy – na pewno dostarczą 
nam cennych wskazówek. Odesłana przez Państwa ankieta 
pozwoli poznać opinie i oczekiwania stałych, wieloletnich 
Czytelników, jak też kolejnych pokoleń odbiorców,  
którzy dołączyli do naszego grona w ostatnich latach.  

Ankiety prosimy przesyłAć nA ADres: 
„integracja” 
ul. Dzielna 1
 01-162 Warszawa

NASZE SPRAWY  ■  włącz się w zmianę w „Integracji”

Można też przysłać do nas skan s. 9 i 10  
albo pobrać ankietę z portalu Niepelnosprawni.pl  
i wysłać ją e-mailem na adres: 
redakcja@integracja.org 

od kiedy czyta pani/pan „integrację?
............................................................................................................ 

Jakim jest pani/pan Czytelnikiem? 
  Prenumeratorem 
  Dystrybuuję Paczkę Integracji 
  Kimś innym (kim?)..................................................

Jak ocenia pani/pan „integrację”? 
  Bardzo dobrze 
  Raczej dobrze 
  Ani dobrze, ani źle 
  Raczej źle 
  Bardzo źle 

W magazynie „integracja” poszukuje 
pani/pan treści dotyczących... (można 
udzielić więcej niż jedną odpowiedź) 

  Prawa 
  Pracy 
  Świadczeń 
  Ulg i uprawnień 
  Medycyny 
  Edukacji 
  Sportu i turystyki 
  Kultury i rozrywki 
  Dostępności architektury i internetu 
  Nowych technologii 
  Historii z życia  
  Wywiadów 
  Reportaży 

których autorów czyta pani/pan 
najczęściej i najchętniej (można udzielić 
więcej niż jedną odpowiedź)

  Piotr Pawłowski
  Tomasz Przybyszewski
  Beata Dązbłaż
  Mateusz Różański
  Janka Graban
  Piotr Stanisławski
  Anita Siemaszko
  Róża Matuszewska
  Agata Jabłonowska-Turkiewicz
  Magdalena Gajda
  Jan Arczewski
  Hanna Pasterny
  Brat Bernard
  Inni (kto?).........................................................................

Jakich autorów i jakich tematów brakuje 
pani/panu na łamach „integracji”
............................................................................................................

............................................................................................................

Jakie są pani/pana zdaniem zalety 
magazynu „integracja”? (można udzielić 
więcej niż jedną odpowiedź)

  Rzetelne informacje
   Dostępność, przejrzystość,  
przystępność

  Aktualność
  Porady
  Fakt, że jest takie pismo

  Inne (jakie?)..................................................................

  Trudno powiedzieć

Jakie są pani/pana zdaniem wady 
magazynu „integracja”? (można udzielić 
więcej niż jedną odpowiedź)

  Za mało informacji bieżących
  Mało przejrzysty, nieuporządkowany
  Nieczytelne zdjęcia, grafiki
  Zbyt mały druk
  Nieaktualne informacje
  Inne (jakie?)...................................................................

  Trudno powiedzieć

Co sądzi pani/pan o tematach  
poruszanych w „integracji?

   Niektórych tematów brakuje,  
np. .................................................................................................

   Poruszane są wszystkie potrzebne 
zagadnienia

   Niektórych tematów jest zbyt dużo,  
np. .................................................................................................

  Trudno powiedzieć

Jakich informacji powinno być więcej?
  Przepisów, zagadnień prawnych
  Informacji dotyczących pracy
  Informacji o rentach i świadczeniach
  Informacji regionalnych
   Dotyczących sportu, turystyki,  
wypoczynku

  Informacji kulturalnych

Wypełniając i wysyłając ankietę, włączą się Państwo w dialog, 
którego efektem będzie ciekawsza i bliższa „Integracja”.
Aż 25 pierwszych Czytelników, którzy poświęcą kilkanaście 
minut przyszłości „Integracji” (czas na wypełnienie ankiety  
i uzupełnienie konkursowego zdania), otrzyma unikatową 
publikację Integracji – Listę Mocy. 100 najbardziej  
wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością. 
Natomiast wszyscy, którzy wypełnią aniektę i uzupełnią 
zdanie konkursowe, powalczą jeszcze o 3 pakiety  
bestsellerowych książek (każdy z 5 wyjątkowymi pozycjami).   
Na wypełnione ankiety i zadanie czekamy do 15 maja br.

zaproście do udziału w ankiecie i konkursie rodzinę – 
zwiększycie szansę na nagrody!                            redakcja

          prosimy zAznACzyć WłAśCiWą oDpoWieDź
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NASZE SPRAWY  ■  włącz się w zmianę w „Integracji”

   Informacji dotyczących kontaktów  
z innymi ludźmi

  Bardziej szczegółowych informacji
  Innych (np. jakich?)  ................................................
  Trudno powiedzieć

z których propozycji skorzystała pani/
skorzystał pan w „integracji”? (można 
udzielić więcej niż jedną odpowiedź):

  List do redakcji
  List do prawnika
  Zamówienie książki
  Udział w konkursie
  Odesłanie na Niepelnosprawni.pl
   Odesłanie na Facebook, Twitter, 
Instagram lub YouTube

  Zachęcenie do prenumeraty lub Paczki
  Żadnej z wymienionych

Czy pani/pana egzemplarz „integracji” 
czyta ktoś jeszcze w domu lub pracy?

  Nie
  Tak (ile osób?)...............................................................

Czy czyta pani/pan książki, pisma, 
portale dotyczące niepełnosprawności?

  Nie
  Tak (jakie?) ......................................................................

„INtEgRAcjA” jESt dlA mNIE  ...................................
................................................................................
................................................................................

konkurs z Listą moCy!

Dane osobowe zawarte w Konkursie będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Dzielnej 1 wyłącznie w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu, zgodnie z Ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1182 z póżn. zm). Dane nie będą udostępniane innym  
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  
oraz ich poprawiania, a brak zgody na podanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem zgody na możliwość udziału w konkursie.

     kim pAni/pAn Jest? prosimy nApisAć nAm Coś o sobie

płeć
  Kobieta                           Mężczyzna

ile ma pani/pan lat?
  Mniej niż 15
  15–24
  25–34
  35–44
  45–54
  55 lub więcej

Jakie jest pani/pana wykształcenie?
  Niepełne podstawowe
  Podstawowe
  Zasadnicze 
  Średnie 
  Niepełne wyższe (bez dyplomu)
  Wyższe
  Doktorskie lub wyżej

Gdzie pani/pan mieszka?
  Wieś
  Miasto do 20 tys. mieszkańców
  Miasto 20–100 tys. mieszkańców
  Miasto 100–500 tys. mieszkańców
  Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Jakie jest pani/pana główne zajęcie?
  Pracuję
  Jestem na rencie
  Jestem na emeryturze
  Jestem bezrobotna/bezrobotny

  Uczę się
  Studiuję
  Zajmuję się domem
  Opiekuję się członkiem rodziny
  Inne zajęcie (jakie?)..........................

Jaką pracę pani/pan wykonuje?
  Specjalista 
  Wolny zawód 
  Pracownik umysłowy
  Pracownik administracyjno-biurowy
  Pracownik administracji publicznej
  Pracownik fizyczny
  Pracownik usług i handlu
  Prywatny przedsiębiorca
  Pracownik techniczny
  Prezes, dyrektor, kierownik 
  Inną (jaką?) ....................................................................

Jak dowiedziała się pani/pan  
o magazynie „integracja”? (można 
udzielić więcej niż jedną odpowiedź):

   Wiem od zawsze jako osoba  
z niepełnosprawnością

   Nie mam niepełnosprawności,  
ale interesuję się tematem

    Polecono mi „Integrację” w urzędzie, 
szkole, poradni, szpitalu, na rehabilitacji

   Polecono mi „Integrację” w ZUS,  
KRUS, na poczcie

  Dzięki portalowi Niepelnosprawni.pl
  Inne (jakie?) ....................................................................

prosimy zaznaczyć rodzaj swojej  
niepełnosprawności lub związek z nią 
(można udzielić więcej niż jedną  
odpowiedź):

   Dysfunkcja narządu ruchu
   Choroby neurologiczne
   Choroby ukł. oddechowego i krążenia
   Dysfunkcja narządu wzroku
   Zaburzenia głosu, mowy i słuchu
   Epilepsja
   Cukrzyca
   Choroba psychiczna
   Choroby układu moczowo-płciowego
   Choroby układu pokarmowego
   Niepełnosprawność intelektualna
   Zaburzenia ze spektrum autyzmu

prosimy zaznaczyć swój związek  
z niepełnosprawnością:

  Mam w rodzinie niepełnosprawność
  Jestem nauczycielem 
  Jestem studentem  

      (kierunek studiów) .................................................  
  Jestem opiekunem, asystentem 
   Jestem pracownikiem instytucji  
wspierajacej (PCPR, DPS, MOPS, OPS)

  Jestem pracownikiem ngo
   Jestem terapeutą, rehabilitantem, 
lekarzem

  Jestem pracodawcą osób  
      z niepełnosprawnością

  Inny (jaki?)............................................

udział w konkursie jest dobrowolny i wymaga rozwinięcia poniższego zdania oraz podania danych osobowych uczestnika,  
które posłużą wyłącznie do wysłania nagrody – wyjątkowej publikacji Integracji: Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek  
i Polaków z niepełnosprawnością albo/i pakietu 5 książek.

PRoSImY PodAć
Imię ...........................  Nazwisko .......................................
Ulica ............................................................................................
Kod i miejscowość ........................................................................
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