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 Kwestionariusz potrzeb i oczekiwań 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………… 

Data..………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Proszę ocenić swoje potrzeby i oczekiwania związane z aktualnym stanem wiedzy i 

umiejętności w poszczególnych obszarach 

Potrzebuję rozwinąć, nabyć lub utrwalić swoje umiejętności 

komunikacyjne 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Chcę nauczyć się wyrażać w sposób otwarty, jasno komunikując 

swoje zdanie i potrzeby osobom z mojego otoczenia 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Chciałbym/abym być bardziej asertywny/a, czuć się dobrze ze 

sobą i w kontaktach z innymi ludźmi. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Chciałbym/abym nauczyć się wyrażać swoje uczucia, opinie, 

odmawiać, reagować na krytykę. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Potrzebuję wzmocnić poczucie własnej wartości. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Często czuję się w kontaktach z innymi ludźmi niepewnie, boję 

się odtrącenia ze względu na moje trudności psychiczne. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Potrafię wytłumaczyć innym osobom, na czym polegają moje 

trudności psychiczne (choroba). 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Rozmawianie o moich problemach psychicznych jest dla mnie 

trudne. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Chciałbym dowiedzieć się więcej jak dbać o swoje zdrowie 

psychiczne. 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Doświadczam braku zrozumienia ze strony najbliższego 

otoczenia, czym jest moja choroba (trudności psychiczne)i jak 

na mnie wpływa. 

tak 
raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Jestem zmotywowany/a do pracy nad swoim zdrowiem  
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

Uważam, że osoby chore psychicznie i zdrowe psychicznie 

powinny mieć więcej okazji do integracji i wymiany wzajemnych 

potrzeb oraz poglądów. 

tak 
raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

 

 

 



Działania realizowane w ramach Priorytetu 2: Aktywne społeczeństwo  

Kierunek działań: Wspieranie aktywnych form integracji społecznej 

Tytuł projektu: Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

Kwestionariusz postaw i nastrojów 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………… 

Data..………………………………………….…………………………………………………………… 

Proszę zaznaczyć czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami mówiącymi o 

przeżywanych przez Pana/Panią trudnościach psychicznych. 

Odczuwam zmęczenie-czuję się zmęczony/a, wyczerpany/a, nie mam 

energii. 

Tak Nie 

Miewam różne dolegliwości fizyczne niewyjaśnionego pochodzenia np. 

częsty ból głowy, kłucie w klatce piersiowej, zawroty głowy duszności, 

potliwość. 

Tak Nie 

Mam dolegliwości układu pokarmowego np. mdłości, częste wzdęcia, 

zaparcia, suchość w ustach, bóle brzucha, biegunki) 

Tak Nie 

Nie mam apetytu lub jem nadmiernie.  Tak Nie 

Mam kłopoty ze snem np. trudności ze wstaniem z łóżka, wczesne 

wybudzanie się, kłopoty z zaśnięciem, brak regeneracji podczas snu 

Tak Nie 

Odczuwam niepokój ruchowy (np. nie możesz spokojnie siedzieć, stać, 

leżeć, wykręcasz ręce, obgryzasz paznokcie, wyrywasz włosy, przygryzasz 

warg, zauważasz u siebie drżenie rąk i nóg) 

Tak Nie 

Odczuwam niezadowolenie ze swojego życia osobistego Tak Nie 

Odczuwam niezadowolenie ze swojego życia zawodowego. Tak Nie 

Mam niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi. Tak Nie 

Zdarza mi się wybuchnąć agresją, złością. Czuję, że nie panuję nad swoimi 

emocjami. 

Tak Nie 

Jestem bardziej nerwowy/a niż dawniej.   Tak Nie 

Rzadko coś mnie cieszy. Tak Nie 

Odczuwam poczucie winy. Tak Nie 

Boję się, że ludzie mnie oceniają i nie akceptują. Tak Nie 

Często długo analizuję swoje zachowanie, rozpamiętuję błędy. Tak Nie 

Kontakty z innymi ludźmi stresują mnie i napinają. Tak Nie 

Nie umiem dbać o relacje, tracę znajomych, przyjaciół. Tak Nie 

Czasami myślę, że nikomu nie można ufać. Tak Nie 

Często przeżywam nieprzyjemne emocje: lęk, złość, zazdrość, żal Tak Nie 

Myślę, że świat i ludzie są zagrażający, dlatego zachowuję dystans. Tak Nie 
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Nie rozumiem niektórych swoich zachowań. Tak Nie 

Przeżyłem/am w swoim życiu trudne doświadczenia, bolesne lub 

przynoszące mi straty psychiczne lub materialne. 

Tak Nie 

Jestem bardzo zestresowany/a, nie potrafię się zrelaksować. Tak Nie 

Tracę kontrolę nad swoim zachowaniem (agresja, objadanie się, 

impulsywne wydawanie pieniędzy, częste spożywanie alkoholu) 

Tak Nie 

Potrafię być dla siebie dobry/a i zatroszczyć się o siebie. Tak Nie 

Unikam podejmowania nowych działań, nie kończę rozpoczętych spraw. Tak Nie 

Mam kłopoty z podejmowaniem decyzji. Tak Nie 

Pojawiają się u mnie kłopoty z pamięcią lub koncentracją. Tak Nie 

Myślę o sobie samym/samej negatywnie, często jestem z siebie 

niezadowolony/a 

Tak Nie 

Inni ludzie mnie irytują lub męczą. Tak Nie 

 

Jak długo trwają powyższe trudności 

Mniej niż miesiąc 1-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy -2 lat Więcej niż 2 lata 

 

Czy leczył/a się Pan/Pani psychiatrycznie lub psychoterapeutycznie w związku z 

powyższymi trudnościami psychicznymi? 

Tak Nie 

Jeśli tak, to jak długo trwa/trwało leczenie? 

Mniej niż miesiąc 1-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy -2 lat Więcej niż 2 lata 

 

Czy kiedykolwiek przyjmował/a Pan/Pani leki: 

antydepresyjne Tak Nie 

uspokajające Tak Nie 

nasenne Tak Nie 

przeciwlękowe Tak Nie 

psychotropowe Tak Nie 

 

Czy ma Pan/Pani jeszcze jakieś trudności psychiczne, które nie zostały wymienione 

powyżej, czy jakieś zachowanie lub nastrój martwi Pana/Panią u siebie? Proszę opisać. 

 


