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KWESTIONARIUSZ ROZMOWY  

OKREŚLAJĄCY POZIOM MOTYWACJI POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

„DROGA DO PRZEMIANY”  
  

        Celem kwestionariusza jest wstępne określenie predyspozycji i poziomu motywacji do udziału  

w projekcie.  Zgodnie z regulaminem rekrutacji uzyskane informacje będą stanowić jedno z kryteriów 

zakwalifikowania do udziału w projekcie. W związku z powyższym prosimy o dokładne przeczytanie 

każdego pytania ankiety oraz udzielenie odpowiedzi.  

Imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika Projektu ………………………………………………...  

 

    1. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie?   

     (Proszę zaznaczyć kilka najważniejszych odpowiedzi)   

 

□  chcę poszerzyć kompetencje ogólne przez udział w kursie prawa jazdy 

□  chcę poszerzyć kompetencje ogólne przez udział w kursie komputerowym ECDL 

□  chcę zdobyć kwalifikacje zawodowe przez udział w kursach zawodowych (da mi to szansę na 

zdobycie zatrudnienia) 

□  chcę skorzystać z dowolnych szkoleń kompetencyjnych lub zawodowych  

ponieważ są one bezpłatne 

□  jest to dla mnie szansą na zmianę mojej sytuacji zawodowej i podjęcia pracy 

□  jest to okazja do poznania nowych ludzi i nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych 

□  chcę skorzystać ze wsparcia specjalistów (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień)  

□  chcę uczestniczyć w projekcie, by otrzymać wsparcie finansowe (stypendia szkoleniowe,  

zasiłki celowe) 

□  chcę uczestniczyć w projekcie, by brać udział w programie prac społecznie użytecznych  

□  chcę uczestniczyć w projekcie, by podjąć staż 

□  zostałem zobligowany do udziału w projekcie przez (kontrakt socjalny), ale nie do końca jestem 

zainteresowany uczestnictwem w tych formach wsparcia  

□  mam dużo wolnego czasu 

□  inne  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. Proszę określić poziom swojej motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie i podjęcia    

działań na rzecz aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej   

 

        Otocz kółkiem odpowiednią liczbę według skali gdzie 1 – oznacza poziom bardzo niski,  

a 5 - poziom bardzo wysoki   

 

       1  2  3  4  5  

 

3. Jakie bariery lub przeszkody utrudniają Panu/Pani podjęcie zatrudnienia?  

    (Proszę zaznaczyć kilka najważniejszych odpowiedzi)   

 

□ Brak odpowiedniego przygotowania w zawodzie, niewłaściwy wybór zawodu   

□ Brak lub niewystarczające doświadczenie zawodowe  

□ Brak, słaba umiejętność obsługi komputera  

□ Ograniczenia zdrowotne   

□ Brak wiary we własne siły  

□ Niechęć do podjęcia pracy poza Pabianicami 

□ Trudności w nawiązywaniu kontaktów  

□ Ograniczona mobilność – np. brak prawa jazdy kat B, brak środka transportu do miejsca pracy, 

utrudnienia spowodowane dojazdem środkami komunikacji miejskiej 

□ Problemy prawne np. karalność, zadłużenia komornicze, alimentacyjne, pożyczki 

□ Opieka nad dzieckiem, osobą starsza, zależną  

□ Sytuacja rodzinna, osobista  

□  Nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze, leki) 

□ Inne jakie? ……………………………………………………………..  
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4. Z jakiego rodzaju usług specjalisty chciałby Pan/Pani skorzystać ? 

(Można zaznaczyć od 1 do 3 specjalistów)   

       

□ z psychologa 

□ z prawnika 

□ z terapeuty uzależnień  

 

5.  Jaki kurs/szkolenie zawodowe mogłoby umożliwić Panu/Pani podjęcie pracy?  

   

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

 

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

 

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

6. Czy aktywnie poszukuje Pan/Pani pracy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić 

na jakich stanowiskach/ jaki charakter pracy mogłaby Pan/Pani wykonywać? 

 

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

 

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

 

7.  Jakie obszary poszukiwania pracy sprawiają Panu/Pani największą trudność?   

 

□ Brak umiejętności autoprezentacji  

□ Brak dokumentów aplikacyjnych (np. CV, listu motywacyjnego) 

□ Brak umiejętności posługiwania się Internetem  

□ Nieznajomość technik poszukiwania pracy  

□ Mała aktywność w poszukiwaniu pracy  

□ Niedobór wiedzy o rynku pracy  

□ Inne jakie? 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Czego spodziewa się Pan/Pani po udziale w projekcie?  

(Proszę napisać tylko jedno najważniejsze oczekiwanie) 

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

 

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

 

 

 

  

9. Prosimy o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając odpowiedzi, z którymi 

Pan/Pani zgadza się: 

 

a. umiem wykorzystywać nowe możliwości i szanse  

zawsze czasami nigdy 

 

b. rozpoczęte sprawy doprowadzam do końca 

zawsze czasami nigdy 

 

c. zdobywanie nowej wiedzy zawodowej i doświadczeń zawodowych wpływa na poprawę 

własnej wartości 

tak w niewielkim stopniu nie 

 

d. mam wiarę we własne siły i możliwości 

tak w niewielkim stopniu nie 

 

e. mam potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego 

tak w niewielkim stopniu nie 

 

f. jestem wytrwały/wytrwała w realizacji planów życiowych 

tak w niewielkim stopniu nie 

 

 

…………………..…………………………………………….  
                data i podpis uczestnika  
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Ilość uzyskanych punktów po rozmowie kwalifikacyjnej (0-10 pkt.) …………………… 

(Wypełnia KOMISJI REKRUTACYJNEJ). 

 

Uzasadnienie KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

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

 

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

 

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

 

  

 

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

podpisy członków komisji rekrutacyjnej: 

 

 


