
Ankieta diagnozująca potrzeby bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiązowna

Szanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wiązownie  planuje  realizację  projektu aktywizacji  społeczno-zawodowej 
skierowanego do  bezrobotnych  i  nieaktywnych  zawodowo mieszkańców  gminy  Wiązowna.  Celem projektu  jest 
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. 
Niniejsza ankieta posłuży przygotowaniu form wsparcia dostosowanych do potrzeb uczestników -  podwyższenia lub 
zmiany ich kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w podjęciu przez nich zatrudnienia.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wiązownie

Instrukcja: W tabelach wybraną pozycję proszę zaznaczyć wstawiając „x”

1. Płeć 
1. Kobieta

2. Mężczyzna

2. Wiek: …………………..lat

3. Rodzaj wykształcenia 
1. Podstawowe

2. Gimnazjalne i niższe

3. Zasadnicze zawodowe

4. Średnie ogólnokształcące

5. Średnie zawodowe

6. Policealne

7. Wyższe

4. Ukończone kursy, szkolenia, inne
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Posiadane doświadczenie zawodowe, umiejętności
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Dodatkowe umiejętności
1. Obsługa komputera

2. Obsługa urządzeń biurowych

3. Znajomość języków obcych (jakich?) …………………………………………………………………………

4. Prawo jazdy (kategoria?)…………………………………………………………………………………………..

5. Inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jak długo pozostaje Pan/i bez pracy?
1. Od 3 miesięcy

2. Od 6 miesięcy

3. Od 1 roku

4. Od 2 lat

5. Powyżej 2 lat, ile



8. Jak długo był Pan/i zatrudniony/a w miejscu ostatniej pracy?

1. ……………………… miesięcy

2. …………………….. lat

3. Nie pracowałem/am jeszcze

9. Proszę podać rodzaj zatrudnienia i okresy zatrudnienia?
1. Umowa o pracę, okresy zatrudnienia ….................................................................................................

2. Umowa zlecenie, okresy zatrudnienia ….................................................................................................

3. Samozatrudnienie, okresy …...................................................................................................................

4. Inne, okresy …...................................................................................................................

10. Na jakim stanowisku był Pan/i zatrudniany:
1. Pracownik fizyczny

2. Pracownik umysłowy

3. Pracownik obsługi

4. Praca w gospodarstwie rolnym

5. Samodzielna działalność gospodarcza

6. Nie pracowałem/am

11. W jaki sposób szuka Pan/i pracy? 
1. Korzystam z ofert urzędów pracy

2. Wykorzystuję znajomości i układy rodzinne

3. Odpowiadam na ogłoszenia w prasie

4. Korzystam z usług prywatnych biur i agencji pośrednictwa pracy

5. Rozsyłam swoje CV do wielu firm

6. Zamieszczam ogłoszenia w prasie

7. Zamieszczam ogłoszenia w Internecie

8. Kontaktuje się bezpośrednio z pracodawcami

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

12. Jak ocenia Pan/i  swoją aktywność w poszukiwaniu pracy? 
(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – bierność a 5 – wysoką aktywność )

1 ——— 2 ——— 3 ——— 4 ——— 5

13. Co utrudnia Panu/i  znalezienie i utrzymanie pracy? 
L.p. Bariera Tak Nie 

1. Nie wiem jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zaprezentować się u 
pracodawcy

2. Nie potrafię przygotować dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

3. Nie potrafię określić swojej wartość jako pracownika

4. Nie potrafię radzić sobie w sytuacjach stresowych

5. Nie potrafię wysłuchiwać krytyki mojego zachowania

6. Nie radzę sobie wśród obcych osób



7. Nie potrafię określić swoich mocnych stron

8. Nie potrafię określić swoich słabych stron

9. Nie posiadam motywacji do działania

10. Nie wiem jakiej pracy szukać

11. Nie mogę znaleźć pracy spełniającej moje oczekiwania

12. Jestem w zbyt zaawansowanym wieku

13. Nie posiadam odpowiednich kwalifikacji/wykształcenia

14. Nie mam jak dojechać do pracy (brak komunikacji)

15. Mam problemy zdrowotne (np. niepełnosprawność, uzależnienia, inne 
…..................................................................................................................

16. Opiekuję się osobą zależną (dziecko, niepełnosprawny członek rodziny), 
….................................................................................................................

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

15. Czy chciałby/aby Pan/i wziąć udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz 
nabywania kompetencji kluczowych?
1. Tak

2. Nie

3. Nie zastanawiałem/am się nad tym

16. Czy jest Pan/i zainteresowany/a wsparciem psychologiczno-doradczym osób wchodzących i powracających na 
rynek pracy?
1. Tak

2. Nie

3. Nie zastanawiałem/am się nad tym

17. Jaką formą wsparcia zawodowego jest Pan/i zainteresowany/a?
1. Poradnictwo zawodowe

2. Staże, praktyki zawodowe

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

4. Kursy dotyczące pozyskania dodatkowych kwalifikacji

18. W jakim zakresie chciałby/aby Pan/i pozyskać kwalifikacje?
1. Obsługa komputera

2. Język obcy (jaki? …………………………………………………………………………………………………………..

3. Kursy zawodowe (jakie?) ………………………………………………………………………………………………..

4. Prawo jazdy (kategoria?)………………………………………………………………………………………………

19. Jaki są Pana/i oczekiwania wobec projektu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Serdecznie dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!


