
 
 

PPrroojjeekktt  rreeaalliizzoowwaannyy  zzee  śśrrooddkkóóww  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  SSppoołłeecczznneeggoo    

ww  rraammaacchh  RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppeerraaccyyjjnneeggoo  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  LLuubbeellsskkiieeggoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002200  
 

                      
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 

www.zdz.lublin.pl; e-mail: ck@zdz.lublin.pl; tel./fax. 81 532 08 17 
1 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego projektu „Dobry zawód gwarancją pracy” 

ANKIETA 

Badająca motywację do udziału w Projekcie „Dobry zawód gwarancją pracy” 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Zawód wyuczony 

 

 

1. Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia  

(proszę podać liczbę miesięcy / lat): ……………………………………………………………….. 

2. Proszę podać 3 główne powody utrudniające Panu/Pani podjęcie zatrudnienia:  

 nieodpowiednie wykształcenie (szkoła/studia/kursy/szkolenia),  

 brak doświadczenia zawodowego, 

 niewystarczające kwalifikacje zawodowe, 

 brak/niewystarczające umiejętności obsługi komputera,  

 brak/niewystarczająca znajomość języków obcych, 
 brak ofert pracy na lokalnym rynku, 

 niewystarczające umiejętności związane z poszukiwaniem pracy,  

 długotrwała przerwa w pracy, 

 brak czasu na poszukiwanie pracy, 

 stan zdrowia, 
 opieka nad dzieckiem/osobą zależną, 
 inne: …………………………………………………………………………………………… 

 

3. Które z wymienionych poniżej form poszukiwania pracy Pan(i) wykorzystał(a)?  

Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi:  

 korzystałem(am) z pomocy urzędu pracy, 

 korzystałem(am) z usług prywatnych biur lub agencji pośrednictwa pracy,  
 składałem(am)  wizyty w zakładach pracy, 

 odpowiadałem(am) na ogłoszenia (prasowe lub internetowe) rozsyłając CV 

 

 starałem(am) się wykorzystać znajomości, 

 inne………………………………………………………………………………………..… 
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4.  Jakie formy wsparcia Pana/Pani zdaniem mogą pomóc w znalezieniu zatrudnienia: 

Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi: 

 
 zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 
 zapewnienie stażu umożliwiającego zdobycie doświadczenia zawodowego,  

 pomoc w poznaniu własnych możliwości i budowanie poczucia własnej wartości, 
 pomoc w zdobyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy (poszukiwanie ofert 
      pracy, przygotowywanie cv i listu motywacyjnego, rozmowa z pracodawcą,                            

pomoc w planowaniu działań związanych z poszukiwaniem pracy). 

 
5. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie zawodowe ?  

Proszę podać dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia / stażu / praktyk zawodowych: 
 
Nazwa pracodawcy/ 
organizatora stażu 

 

Miejscowość                       
i okres pracy 

Zajmowane stanowisko 
pracy / stażu 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
6. Jakie kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności posiada Pan/Pani: 

 
 prawo jazdy kat. B 
 
 obsługa kasy fiskalnej 

 
 inne……………………………………………………………………………………… 

 
7. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w Projekcie „Dobry zawód gwarancją 

pracy”: 
 

 moje kwalifikacje zawodowe są niewystarczające do podjęcia zatrudnienia, 

 chcę zmienić zawód,  
 chcę zrobić kurs i podjąć pracę, w której wykorzystam moje nowe uprawnienia, 
 chcę zdobyć/uzupełnić doświadczenie zawodowe odbywając staż, 
 chcę skorzystać ze wsparcia finansowego jakie daje projekt 

 
 inne............................................................................................................................... 

 
8. Jakie ma Pan/Pani plany na przyszłość? Jak wykorzysta Pan/Pani swój udział w Projekcie 

po jego zakończeniu? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

    
  …………………… 

                                                                                                         Czytelny podpis 


