
Załącznik nr 23 

ANKIETA POCZĄTKOWA
dla osób, które rozpoczęły udział w projekcie

(poradnictwo zawodowe)

Imię i Nazwisko Uczestnika 

.................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................

................

Poziom i kierunek

wykształcenia .................................................................................................................................

Data urodzenia                            ……………………………………………………………………

….....

Proszę Pana /Panią o przeczytanie pytań i zakreślenie odpowiedzi, które odzwierciedlają

Pan/Pani  punkt  widzenia.

1. Czy myśli Pan/i, że udział w projekcie będzie miał wpływ na znalezienie zatrudnienia:

 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

2. Czy zna Pan/i  swoje mocne i słabe strony:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

3. Czy posiada Pan/i  wiarę we własne siły i możliwości :

 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

4.Czy uważa Pan /i , że potrafi być odpowiedzialny/a za siebie i innych:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak
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5.Czy posiada Pan /i  umiejętności pracy w zespole: 
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

6. Czy   posiada Pan/i   motywację do poszukiwania pracy :

 nie
 raczej nie

 raczej tak

 trudno powiedzieć                                              
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7.Czy uważa się Pan/i za osobę kreatywną i samodzielną w podejmowaniu decyzji:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

8.Czy  zna Pan/i  metody poszukiwania pracy:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

9.Czy potrafi Pan/i,  przygotować dokumenty aplikacyjne( CV, list motywacyjny, podanie 
o pracę)
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

10. Czy uważa Pan/i, że potrafi wykonywać powierzone zadania bez pomocy i kontroli innych: 
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

11. Czy zna Pan/i   zasady prawidłowej rozmowy kwalifikacyjnej:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

12. Czy jest Pan/i  przekonany/a, że sytuacja na lokalnym rynku pracy wymaga tego, aby być
otwartym na ciągłe zdobywanie nowych  umiejętności , kwalifikacji i doświadczeń zawodowych:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak
 tak

13. Czy jest Pan/i przekonana, że dzięki własnemu wysiłkowi i własnej pracy kontroluje
sytuację:
 nie
 raczej nie
 trudno powiedzieć

 raczej tak

„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(Nr projektu: POKL. 06.01.01-14-398/10)

3

3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie, dot. realizacji projektu finansowanego ze
środków EFS zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.)




