
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
 

dla uczestników projektu systemowego „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem” 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w ramach 

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie   

 

Szanowni Państwo, 

 
zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam rozeznać Państwa 
oczekiwania związane z realizacją projektu oraz poznać Państwa potrzeby                                        

w zakresie planowanych szkoleń i warsztatów w ramach w/w projektu. 

 

Dziękujemy 
 
 
 
 
Instrukcja wypełnienia ankiety: 

1. Należy wstawić „X” przy wybranych odpowiedziach   
2. Pytania otwarte należy uzupełnić zgodnie z treścią pytania.  

 

 
Dane podstawowe:    

Nazwisko: .........................................   

Imię:     …….……………………..………………………   

Płeć: □ Kobieta □ Mężczyzna   

Data urodzenia (dd-mm-rr) ……………………………………………

…   

PESEL:  …………………………………………………..       

Adres  ……………………………………………   
 

    Telefon            …………………………….
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1. Wykształcenie (proszę zaznaczyć typ ostatnio ukończonej szkoły)  
 

□ podstawowe i niższe 
□ gimnazjalne  

□ zawodowe   
□ średnie  

□ wyższe  
 

2. Czy posiada Pan/ Pani doświadczenie zawodowe (staż pracy)?   
□ tak  
□ nie   
Jeżeli tak, to proszę podać w jakim zawodzie i na jakich stanowiskach Pan/ Pani pracował/a 
zawodowo? 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Czy jest Pan/ Pani zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy?   
□ tak   
□ nie (przejdź do pytania 5)  

 
4. Jaki status posiada Pan/ Pani jako osoba zarejestrowana   w Powiatowym Urzędzie Pracy?   

□ bezrobotny bez prawa do zasiłki   
□ bezrobotny z prawem do zasiłku   
□ poszukujący pracy  

 
5. Jakie bariery uniemożliwiają Panu/ Pani znalezienie zatrudnienia?   

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

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

 
6. Czy dotychczas uczestniczył Pan/ Pani w szkolenia zawodowych lub kursach 

organizowanych przez urząd pracy lub inne instytucje?   
□ tak   
□ nie  

 

Jeżeli tak, to proszę podać nazwę szkolenia (kursu) i datę jego ukończenia  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

           7.  W jaki sposób dowiedział się Pan/ Pani o projekcie? 

□    ogłoszenie w  Internecie   
□ ulotki  
□ od pracownika socjalnego  
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□ od kogoś z rodziny / znajomego  

□ inne   (jakie?..............................................................................................................)  

 
8. W jakich szkoleniach/ kursach w ramach realizacji projektu pan/ Pani chciałby/-aby uczestniczyć?   

□ ………………………………………… 
□ ………………………………………… 

□ ………………………………………… 

□ ………………………………………… 
□ …………………………………………  
□ ………………………………………… 
□ ………………………………………… 

 

9.  W jakim czasie mógłby/ -aby Pan/ Pani uczestniczyć w szkoleniach / warsztatach?   
□ w dni robocze i w weekendy  
□ tylko w dni robocze   
□ tylko w weekendy  

 

10.  Prosimy o ocenę punktową własnej osoby ze względu na poniższe cechy ( 0 -brak danej cechy, a 

5- maksymalne jej posiadanie) 

 

□ skrupulatny …. 

□ odpowiedzialny …  
□ wytrwały … 

□ punktualny … 

□ obowiązkowy … 

 

11.  Prosimy w kilku zdaniach uzasadnić chęć udziału w projekcie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczenie 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.   
2. Oświadczam, że zostałem/ -am poinformowany/ a , że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze mój udział w nim jest bezpłatny.   
3.   Potwierdzam, że należę do jednej z kategorii osób wymienionych ogłoszeniu o naborze    

      uczestników do projektu, a tym samym spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające  

      do udziału w projekcie.      

 
………………………………………  

(podpis) 
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