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DANE KANDYDATA  

Imi ę   

  

Nazwisko   

  

PESEL   

  

   

  

  

1.      Wiek 

  

2.      Płeć 

□   kobieta               

□   mężczyzna 

3.      Status na rynku pracy 

□   osoba bezrobotna 

□   osoba bierna zawodowo 
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ĘDNIAJĄCA SYTUACJĘ OSOBISTĄ, DOMOWĄ I ZAWODOW
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"QS ZURICH" spółka z ograniczoną odpowiedzialno

8. Rynek pracy 

8.2 Aktywizacja zawodowa 

 

 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ą I ZAWODOW Ą 

cem do zatrudnienia !”  

 odpowiedzialnością 
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□   osoba pracująca 

4.      Doświadczenie zawodowe (w latach)

□   brak doświadczenia zawodowego

□   0-1 

□   2-5 

□   6-10 

□   11-20 

□   > 20 

5.      Znajomość języków obcych

□   brak znajomości języków obcych

□   język angielski – poziom podstawowy

□   język angielski – poziom średniozaawansowany

□   język angielski – poziom zaawansowany

□   język niemiecki – poziom podstawowy

□   język niemiecki  – poziom średniozaawansowany

□   język niemiecki – poziom zaawansowany

□   inne: ………………………………………………………………………………………

6.      Stopień niepełnosprawnoś

□   lekki 

□   umiarkowany 

□   znaczny 

7.      Czas pozostawania bez pracy (w miesi

□   powyżej 24 miesięcy 

□   12 – 24 

□   6 – 12 

□   3 – 6 

□   1 – 3 

□   poniżej 1 miesiąca 

 
owany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia !” 
RPMP.08.02.00-12-0118/15 

wiadczenie zawodowe (w latach) 

wiadczenia zawodowego 

zyków obcych 

ęzyków obcych 

poziom podstawowy 

średniozaawansowany 

poziom zaawansowany 

poziom podstawowy 

poziom średniozaawansowany 

poziom zaawansowany 

inne: ………………………………………………………………………………………

 niepełnosprawności 

Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) 

 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

inne: ……………………………………………………………………………………… 
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8.      Przyczyny pozostawania bez pracy (mo

□   brak ofert pracy 

□   zbyt wysokie wymagania pracodawców

□   zbyt niskie warunki płacowe

□   zbyt wygórowane oczekiwania finansowe pracowników

□   sytuacja rodzinna 

□   opieka nad osobą zależną 

□   brak motywacji do poszukiwania pracy

□   zbyt długa przerwa w pracy 

□   brak doświadczenia 

□   brak kwalifikacji 

□   nałóg 

□   problemy zdrowotne 

□   brak znajomości obecnego rynku pracy

□   inne: 

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

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

……………………………………………………………………………………

9.      Najdłuższy staż pracy u jednego pracodawcy (w latach)

□   brak doświadczenia zawodowego

□   0-1 

□   2-5 

□   6-10 

□   11-20 

□   > 20 

10.  Najkrótszy staż pracy u jednego pracodawcy (w latach)

□   brak doświadczenia zawodowego

□   0-1 

□   2-5 
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Przyczyny pozostawania bez pracy (możliwość wybrania kilku odpowiedzi)

zbyt wysokie wymagania pracodawców 

zbyt niskie warunki płacowe 

zbyt wygórowane oczekiwania finansowe pracowników 

brak motywacji do poszukiwania pracy 

 

ci obecnego rynku pracy 

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

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

……………………………………………………………………………………

 pracy u jednego pracodawcy (w latach) 

wiadczenia zawodowego 

 pracy u jednego pracodawcy (w latach) 

wiadczenia zawodowego 
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 wybrania kilku odpowiedzi) 

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

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

…………………………………………………………………………………… 
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□   6-10 

□   11-20 

□   > 20 

11.  Od kiedy uczestnik ma moż

□   od zaraz 

□   do dwóch tygodni 

□   do miesiąca 

□   do 3 miesięcy 

□   do 6 miesięcy 

□   powyżej 6 miesięcy 

□   nie ma takiej możliwości 

12.  Jak daleko uczestnik jest w stanie doje

□   0-5 

□   6-15 

□   16-30 

□   31-50 

□   50-100 

□   100-200 

□   >200 

13.  Jakie występują ograniczenia w podj

odpowiedzi) 

□   opieka nad osobą zależną 

□   brak opiekuna zastępczego na czas podj

□   odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania

□   ograniczona mobilność 

□   funkcjonalne np. wynikające z niepełnosprawno

□   stan zdrowia 

□   brak wiedzy i odpowiednich umiej

□   brak motywacji wewnętrznej
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Od kiedy uczestnik ma możliwość podjęcia nowej pracy 

Jak daleko uczestnik jest w stanie dojeżdżać do pracy (w kilometrach) 

 ograniczenia w podjęciu nowej pracy (możliwość wybrania kilku 

ępczego na czas podjęcia pracy 

 miejsca pracy od miejsca zamieszkania 

ące z niepełnosprawności 

brak wiedzy i odpowiednich umiejętności 

ętrznej 
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ść wybrania kilku 
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□   strach przed zmianą 

□   inne: 

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

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

……………………………………………………………………………………

14.  Z ilu członków składa się rodzina uczestnika projektu

□   1 

□   1 + 1 

□   2 + 1 

□   2 + 2 

□   2 + 3 

□   2 + 4 i więcej 

□   inne: 

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

…………………………………………………………………………………………

15.  Czy w gospodarstwie domowym zachowany jest podział ról mi

□   tak, wszyscy domownicy na równi wykonuj

□   nie, za wykonanie obowiązków odpowiada jedna osoba

16.  Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym wykonuje obowi

gotowanie, zakupy) 

□   równy podział obowiązków mię

□   kobieta 

□   mężczyzna 

□   cała rodzina (łącznie z dziećmi)

17.  Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym sprawuje obowi

przygotowywanie posiłków dla dzieci, odrabianie lekcji, opieka nad zwierz

□   równy podział obowiązków mię

□   kobieta 
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……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

Z ilu członków składa się rodzina uczestnika projektu 

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

…………………………………………………………………………………………

Czy w gospodarstwie domowym zachowany jest podział ról mi ędzy domownikami

tak, wszyscy domownicy na równi wykonują obowiązki domowe 

ązków odpowiada jedna osoba 

Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym wykonuje obowiązki domowe (np. sprz

ązków między kobietą i mężczyzną 

cznie z dziećmi) 

Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym sprawuje obowiązki opiekuń

przygotowywanie posiłków dla dzieci, odrabianie lekcji, opieka nad zwierz

ązków między kobietą i mężczyzną 
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……………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

ędzy domownikami 

zki domowe (np. sprzątanie, 

zki opiekuńcze (np. 

przygotowywanie posiłków dla dzieci, odrabianie lekcji, opieka nad zwierzętami) 
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□   mężczyzna 

□   cała rodzina (łącznie z dziećmi)

18.  Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym zajmuje si

organizacyjnymi 

□   równy podział obowiązków mię

□   kobieta 

□   mężczyzna 

□   cała rodzina (łącznie z dziećmi)

19.  Kto zazwyczaj podejmuje w domu ostateczne decyzje (np. odno

wolnego, planu dnia, wydatków)

□   wspólnie -  kobieta i mężczyzna

□   kobieta 

□   mężczyzna 

□   cała rodzina (łącznie z dziećmi)

20.  Czy uczestnik zajmuje się

□   nie 

□   tak 

 ( kim: …………………………………………………………………………………)

21.  Czy uczestnik ma możliwość

□   nie 

□   tak 

□   nie dotyczy 

22.  Czy opieka nad osobą zależ

□   nie 

□   tak 

□   nie dotyczy 
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cznie z dziećmi) 

Kto zazwyczaj w gospodarstwie domowym zajmuje się finansami i sprawami 

ązków między kobietą i mężczyzną 

cznie z dziećmi) 

Kto zazwyczaj podejmuje w domu ostateczne decyzje (np. odnośnie spędzania czasu 

wolnego, planu dnia, wydatków) 

ężczyzna 

cznie z dziećmi) 

Czy uczestnik zajmuje się osobą zależną 

( kim: …………………………………………………………………………………)

żliwość pozostawienia pod opieką innego domownika osob

ą zależną ogranicza udział w projekcie 
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 finansami i sprawami 

ś ędzania czasu 

( kim: …………………………………………………………………………………) 

 innego domownika osobę zależną 
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23.  Czy uczestnik potrafi godzić

□   nie 

□   tak 

24.  Czy sprawowanie obowiązków rodzinnych ogranicza udział w projekcie

□   nie 

□   tak 

(w jaki sposób: ………………………………………………………………………….… 

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

…………………………………………………………………………………………

25.  Ile czasu w ciągu tygodnia uczestnik jest w stanie po

(spotkania indywidualne)

□   0 - 8 godzin 

□   9 - 16 godzin 

□   17 - 32 godzin 

□   32 - 40 godzin 

26.  Czy uczestnik ma możliwość

czasowe wynosi 8 godzin dziennie od poniedziałku do pi

□   nie 

□   tak 
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Czy uczestnik potrafi godzić życie rodzinne i zawodowe 

Czy sprawowanie obowiązków rodzinnych ogranicza udział w projekcie

(w jaki sposób: ………………………………………………………………………….… 

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

…………………………………………………………………………………………

gu tygodnia uczestnik jest w stanie poświęcić na działania projektowe 

(spotkania indywidualne) 

żliwość wzięcia udziału w szkoleniu/stażu, którego zaanga

czasowe wynosi 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku  

……………………………………

      

……………………………………
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zków rodzinnych ogranicza udział w projekcie 

(w jaki sposób: ………………………………………………………………………….… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 na działania projektowe 

u, którego zaangażowanie 

…………………………………… 

 (data) 

  

…………………………………… 

                                                                                                                (podpis)  


