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ANKIETA - ANALIZA MOTYWACJI 
potencjalnych uczestniczek projektu  

„ KIERUNEK->PRACA” 
 

Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani potrzeb i motywacji do uczestnictwa w Projekcie „Kierunek->Praca”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Proszę o dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

 

CZĘŚĆ I – POTRZEBY I OCZEKIWANIA 

 

1. Co jest dla Pani największym utrudnieniem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 nieaktualne lub niedostosowane do obecnego rynku pracy kwalifikacje  

 niska motywacja do działania  

 problemy w kontaktach z innymi ludźmi ( nieśmiałość, stres) 

 ograniczenia związane z miejscem zamieszkania (mała miejscowość, wieś-niedogodny   

    dojazd do miejsca pracy) 

 zbyt duże wymagania pracodawców 

 mała ilość ofert pracy w miejscu zamieszkania 

 inne, jakie?..................................................................................................... 

 

2. Które z proponowanych form wsparcia dostępnych w ramach Projektu interesują 
Panią najbardziej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 indywidualne poradnictwo zawodowe mające na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju  

    zawodowego 

 szkolenia zawodowe, jakie: …………………………………………………………………..  

 staże zawodowe 

 indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie z kwalifikacjami  

    i kompetencjami 

 wsparcie mobilności geograficznej związane z znalezieniem pracy poza miejscem  

    zamieszkania. 
 
3. Co może stanowić dla Pani przeszkodę/barierę uniemożliwiającą udział  
w projekcie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 godziny lub terminy odbywania form wsparcia np. szkoleń 

 problemy komunikacyjne 

 niedostosowanie sal szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych 

 brak pewności siebie, wiary w możliwość poprawy swojej sytuacji  

 inne, jakie?.......................................................................................... 

 
 

http://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/
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CZĘŚĆ II – MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
Pragniemy zbadać Pani motywację do udziału w projekcie. Proszę przeczytać uważnie pytania  

i odpowiedzieć na pytania. 
 

1. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą 
odpowiedź: 

 

Udział w projekcie stanowi dla mnie: 

a. Wyzwanie, któremu chce sprosta 
 

 tak  nie  nie mam zdania 
 
 

b. Szansę na znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy 
 

 tak  nie  nie mam zdania 
 
 

c. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy/kompetencji 
 

 tak  nie  nie mam zdania 
 
 

d. Okazję do zdobycia nowych doświadczeń 
 

 tak  nie  nie mam zdania 
 

 

 

2. Myślę, że moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych  
osób. 

 

nigdy        rzadko często bardzo często 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Z myślą o przyszłym zatrudnieniu staram się rozwijać posiadane lub zdobywać nowe 
umiejętności, które uczynią mnie bardziej wartościowym na rynku pracy 

 

nigdy        rzadko często bardzo często 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

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

Miejscowość i data       podpis kandydata 

 

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów: 
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CZĘŚĆ III MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - List motywacyjny  
Pragniemy zbadać Pani motywację do udziału w projekcie. Proszę przy tworzeniu listu krótko odpowiedzieć na pytania:  

1. Skąd Pani wie o realizacji projektu „ Kierunek->Praca”?  

2. Co skłoniło Panią do uczestnictwa w projekcie „Kierunek->Praca”?  

3. Czego spodziewa się Pani po oferowanym w projekcie wsparciu? 

4. Jakie posiada Pani wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zalety? 

 
 

LIST MOTYWACYJNY 
 

 
 
............................................................................. 
imię i nazwisko 
 
............................................................................. 
Adres 
 
............................................................................. 
e-mail 
 
............................................................................. 
tel. 

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

data, miejsce 

 
Biuro Projektu „Kierunek->Praca” 

Pl. Konstytucji 3 Maja 1 
67-200 Głogów  

Szanowni Państwo 
 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

Z poważaniem 
 

............................................. 
imię i nazwisko 

 


