
 
 

Projekt „Zaktywizowany=Zatrudniony” 

 

 
ANKIETA WSTĘPNA  

badająca motywację, potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczestników projektu  
„Zaktywizowany=Zatrudniony”  

 

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………  
 

 

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Informacje w niej podane pomogą nam dostosować 

działania do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapewniamy poufność wszystkich danych zawartych w 

kwestionariuszu.  

 

CZĘŚĆ I – sytuacja na rynku pracy  
 

1. Co jest dla Pana/Pani największym utrudnieniem w pozyskaniu pracy? 

□ nieaktualne lub niedostosowane do obecnego rynku pracy kwalifikacje zawodowe  

□ brak umiejętności poruszania się po rynku pracy 

□ brak doświadczenia zawodowego 

□ brak aktualnego doświadczenia zawodowego 

□ moje doświadczenie zawodowe nie odpowiada potrzebom rynku pracy 

□ brak umiejętności w zakresie obsługi komputera 

□ niska motywacja do działania  

□ brak i nieumiejętność stworzenia planu działania 

□ problemy w kontaktach z innymi ludźmi (nieśmiałość, stres) 

□ problemy komunikacyjne (utrudniony dojazd itp.) 

□ powrót do pracy zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka  

□ inne, jakie?……………………………………………………………………………………………  

 

2. Jak jest Pan/Pani przygotowany/a do poszukiwania pracy? 

□ umiem zaprezentować swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej    tak/ nie 

□ umiem sporządzić dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny)    tak/ nie 

□ umiem poruszać się po rynku pracy 

 (posiadam wiedzę na temat lokalnego rynku pracy)     tak/ nie  

□ jestem gotowy na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych    tak/ nie 

□ jestem zainteresowany podjęciem zatrudnienia      tak/ nie 

□ potrafię wyszukiwać oferty pracy z różnych źródeł     tak/ nie  

□ inne, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania względem uczestnictwa w projekcie? 
□ poprawienie obecnej sytuacji na rynku pracy 

□ pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia  

□ zmiana sytuacji życiowej 
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□ nabycie nowej wiedzy i umiejętności o charakterze zawodowym  

□ podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych  

□ podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych  

□ inne, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CZĘŚĆ II- udział w formach wsparcia 

 
4. Jakich działań w projekcie Pan/Pani oczekuje:  
□ indywidualne wsparcie doradcy zawodowego  

□ szkolenia zawodowe  

□ pośrednictwo pracy 

□ staż zawodowy  

□ inne (warsztaty, zajęcia, jakie)…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a indywidualnymi konsultacjami z doradcą 
zawodowym w zakresie określenia ścieżki rozwoju zawodowego?  
□ TAK   □ NIE  

 

6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wzięciem udziału w szkoleniach zawodowych:  
□ TAK      □ NIE 

 

 

7. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a odbyciem stażu zawodowego? 

□ TAK   □ NIE  

 

8. Czy jest Pan/Pani zainteresowana indywidualnymi konsultacjami z pośrednikiem pracy 

w celu otrzymania ofert znajdujących się na rynku pracy? 

□ TAK   □ NIE  

 
Metryczka: (proszę wstawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi)  

 
CZĘŚĆ III – motywacja do zmiany aktywizacji zawodowej 
 

Pragniemy zbadać Państwa motywację do udziału w projekcie oraz Państwa oczekiwania związane z 

zatrudnieniem. Proszę przeczytać uważnie pytania i odpowiedzieć w kilku zdaniach. 

1. Co skłoniło Pana/ Panią do uczestnictwa w projekcie „Zaktywizowany=Zatrudniony”? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Proszę przeczytać uważnie każde ze zdań i zakreślić kółkiem cyfrę, która odzwierciedla 
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Pani/Pana punkt widzenia (1 - nigdy …. 5 - bardzo często). 
 

 

a) Myślę, że moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych osób. 
 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 

b) Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, które może mi się 
przydać w przyszłości. 

 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 

c) Z myślą o przyszłej pracy staram się aktualizować swoją wiedzę i informacje dotyczące 
wykonywania wybranego zawodu. 

 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 

d) Rozważam różne pomysły związane z moimi celami zawodowymi. 
 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 

e) Obserwuję i śledzę zmiany zachodzące na rynku pracy. 
 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 

f) Chce znaleźć pracę w celu poprawienia swojej obecnej sytuacji życiowej. 
 

nigdy      rzadko  umiarkowanie  często             bardzo często 

1 2 3 4 5 

 
                         

 
 


