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

ANKIETA - ANALIZA MOTYWACJI
Ankieta ma na celu zbadanie motywacji, potrzeb i oczekiwań potencjalnych
uczestników projektu nr RPDS.08.02.00-02-0127/16
pn. „Aktywność i mobilność na dolnośląskim rynku pracy”
CZĘŚĆ I – POTRZEBY I OCZEKIWANIA
1. Co jest dla Pana/Pani największą przeszkodą/barierą uniemożliwiającą znalezienie zatrudnienia? (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

❏
❏
❏
❏
❏

nieaktualne lub niedostosowane do ofert pracy wykształcenie
brak doświadczenia zawodowego
niska motywacja do działania
dezaktualizacja kompetencji i wiedzy spełniające wymagania rynku pracy
bariery geograficzne (np. niewystarczające połączenia komunikacyjne, brak środków pozwalających
korzystanie ze środków transportu)

❏ problemy w kontaktach z innymi ludźmi, nieśmiałość, stres)
❏ inne,
jakie?…………………………………………………………………………………
2. Dlaczego chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć w Projekcie?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
❏

Chcę poprawić swoje
kompetencje komputerowe

❏

Chcę uzyskać pomoc doradcy
zawodowego

❏

❏

Chcę usamodzielnić się
finansowo

❏

Chcę zwiększyć
swoje szanse na
rynku pracy

❏

Chcę uzyskać informacje
na temat praw i
obowiązków
wynikających z prawa
pracy

❏

Chcę podnieść swoje
zdolności
interpersonalne i
komunikacyjne

Chcę uczestniczyć
w bezpłatnych szkoleniach
zwiększając swoją wiedzę

❏
Chcę odbyć płatną
praktykę zawodową i zdobyć
doświadczenie zawodowe

❏
Chcę
poznawać nowych ludzi

❏
Chcę
uzyskać/podwyższyć
kwalifikacje zawodowe

3. Co może stanowić dla Pana/Pani przeszkodę/barierę uniemożliwiającą udział w projekcie? (można zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

godziny lub terminy odbywania zajęć
problemy komunikacyjne
niedostosowanie sal szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych
brak pewności siebie, wiary w możliwość poprawy swojej sytuacji
niechęć do podnoszenia kwalifikacji
niska motywacja, brak chęci zmian
niewystarczające środki finansowe
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❏

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

CZĘŚĆ II – MOTYWY ZAINTERESOWANIA PROJEKTEM ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)










wykorzystuję każdą okazję, która pozwoli mi zdobyć nowe umiejętności,
chcę uaktualnić, poszerzyć wiedzę teoretyczną,
chcę uaktualnić, poszerzyć umiejętności praktyczne,
chcę zmienić pracę,
namówili mnie znajomi, rodzina,
mam dużo wolnego czasu,
płatne staże
bezpłatne kursy i szkolenia
inne
jakie?…………………………………………………………………………………………………………….

1.

Proszę przeczytać uważnie każde ze zdań i zakreślić cyfrę, która odzwierciedla Pani/Pana punkt widzenia (1 nigdy , 2 – rzadko, 3 – nie mam zdania, 4 – często, 5 - bardzo często).
a) Uważam, ze podniesienie kompetencji zwiększy moje szanse na zdobycie dobrej pracy
Nigdy
Rzadko
nie mam zdania
często
bardzo często
1

2

3

4

5

b) Myślę, ze moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych osób.

c)

Nigdy

Rzadko

nie mam zdania

często

bardzo często

1

2

3

4

5

często

bardzo często

4

5

Wykorzystuję każdą okazję do podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Nigdy
Rzadko
nie mam zdania
1

2

3

d) Z myślą o przyszłym zatrudnieniu staram się zdobywać nowe umiejętności, które uczynią mnie bardziej
wartościowym na rynku pracy
Nigdy
Rzadko
1

nie mam zdania

często

bardzo często

3

4

5

2

e) Dokładnie planuję kolejne kroki zawodowe.
Nigdy

Rzadko

nie mam zdania

często

bardzo często

1

2

3

4

5

…………..……………………..………………………….
(data, podpis osoby wypełniającej ankietę)
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