Projekt „Wsparcie w aktywnym starcie”
1. Dane personalne:
Imię:…………………………………………………………………………………
Nazwisko:…………………………………………………………………..…….
Płeć:

kobieta

mężczyzna

Miejsce zamieszkania:
Powiat:

miasto
wieś
miasto Łomża
łomżyński
kolneński
zambrowski

2. Sytuacja zawodowa:
Wykształcenie ukończone:

podstawowe
ponadgimnazjalne

gimnazjalne
wyższe

Zawód wyuczony:

brak

zawód …………………………………………..………………

Doświadczenie zawodowe:

brak

poniżej 1 roku

powyżej 1 roku

Dotychczas wykonywany zawód: ……………………………………………………………………….…….
Posiadam kwalifikacje zawodowe: ……………………………………………………………………………
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach
1) Jak długo jest Pan/Pani nieaktywny/a na rynku pracy:
do 1 miesiąca
1-6 miesięcy
7-12 miesięcy
13-23 miesięcy
powyżej 24 miesięcy
2) Stan aktywności zawodowej:
przedwcześnie opuściłem/am system edukacji ( przerwana nauka )
bierny/a zawodowo lub bezrobotny/a– do roku po zakończeniu kształcenia
bierny/a zawodowo lub bezrobotny/a - co najmniej rok po zakończeniu kształcenia
3) Powód braku aktywności na rynku pracy:
brak odpowiednich kwalifikacji
nie wystarczające kwalifikacje
sytuacja rodzinna
sytuacja na rynku pracy
po urodzeniu dziecka nie podjęłam jeszcze zatrudnienia
inne /wymień/ …………………………………………………………………………………………………………………………
4) Czy w ostatnich 4 tygodniach od daty wypełnienia ankiety brał/a Pan/i udział w szkoleniach
lub kursach finansowanych ze środków publicznych:
tak
nie
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Motywacja:
1) Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w projekcie?
chcę zmienić swoją sytuację zawodową
namówiła mnie rodzina/znajomi
wymaga tego sytuacja na rynku pracy
wymaga tego moja sytuacja materialna
2) Czy potrafi Pan/Pani wyciągnąć wnioski z własnych doświadczeń?
tak
w niewielkim stopniu
nie
3) Czy Pan/Pani w przyszłości planuje podjęcie pracy na własny rachunek ?
tak
w niewielkim stopniu
nie
4) Kto jest odpowiedzialny za Pana/Pani sytuację zawodową?
Rząd, Samorząd
Ja sam
Rodzina/znajomi
5) Czy zdobywanie wiedzy wpływa na Pana/Pani poczucie własnej wartości?
tak
w niewielkim stopniu
nie
6) Motywacja do podjęcia aktywności na rynku pracy po udziale w projekcie?
poszukam pracy po zakończeniu projektu
podejmę pracę zgodną z uzyskanymi kwalifikacjami w projekcie
podejmę każdą pracę bez względu na warunki
3. Oczekiwania:
1) Jakim szkoleniem jest Pan/Pani zainteresowany/a?
Kierowca samochodu ciężarowego
Operator koparko-ładowarki
Specjalista ds. Kadr i płac
Księgowy
Opiekun dzieci do lat 3
Sprzedawca
Pracownik obróbki metali
2) Proszę krótko opisać, dlaczego chce Pan/Pani podjąć uczestnictwo w projekcie?
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………

