- Załącznik nr 7 –
Ankieta ewaluacyjna

ANKIETA EWALUACYJNA KOŃCZĄCA PROJEKT
„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”
Fundacja „INICJATYWA” zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli
określić poziom zmian wprowadzonych w życie po zakończeniu projektu.
W każdym pytaniu prosimy zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź do każdego pytania.
Imię i nazwisko uczestnika projektu:
1. Jaki jest aktualny stan Pana/Pani dotyczący podjęcia zatrudnienia:
stan
jestem zarejestrowany/ana w Powiatowym Urzędzie Pracy
jestem zapisany/ana w Agencji Pracy / komórce wspomagającej podjęcie pracy
przeszedłem/am z III do II profilu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy
żaden z powyższych
2. Jak często przegląda Pan/Pani aktualne oferty pracy?
(w skali od 1-5, gdzie: 1- oznacza częstotliwość najniższą, 5 - oznacza częstotliwość najwyższą):

nigdy
1

2

3

4

bardzo często (częściej,
niż raz
w tygodniu)
5

3. W jaki sposób poszukuje Pan/Pani zatrudnienia?
publikuję ogłoszenia
bezpośrednio kontaktuję się z pracodawcami
za pośrednictwem agencji zatrudnienia
pytam znajomych
czekam na oferty z Powiatowego Urzędu Pracy
przeglądam Internet i prasę
nie poszukiwałem/nie poszukiwałam

4. Czy uważa Pan/Pani, że w miejscu zamieszkania istnieją problemy społeczne/środowiskowe do podjęcia
odpowiedniej pracy:
istnieją bardzo duże
nie istnieją
problemy
1
2
3
4
5
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5. W jakim stopniu ocenia Pan/Pani swoją chęć i motywację do polepszenia swojego stanu życia po
zakończeniu projektu? (w skali od 1-5, gdzie: 1 - oznacza stopień najniższy, 5 - oznacza stopień
najwyższy):
jestem w pełni
zmotywowany/
zmotywowana do podjęcia
zmian

nie chcę zmian

1

2

3

4

5

6. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych
pomaga w znalezieniu zatrudnienia? (w skali od 1-5, gdzie: 1 - oznacza stopień najniższy, 5 - oznacza
stopień najwyższy):
ma duży wpływ na
możliwość znalezienia
zatrudnienia
5

nie wpływa na możliwość
znalezienia zatrudnienia
1

2

3

4

7. W jakim stopniu ocenia Pan/Pani swoje chęci do podjęcia zatrudnienia pomimo własnych preferencji co
do miejsca i charakteru wykonywanej pracy? (w skali od 1-5, gdzie: 1 - oznacza stopień najniższy, 5 oznacza stopień najwyższy):
podejmę
zatrudnienie w
każdym zakładzie
5

nie chcę pracować w
nieodpowiedniej pracy
1

2

3

4

8. W jakim stopniu ocenia Pan/Pani swoją sytuację społeczno-finansową po zakończeniu projektu? (w
skali od 1-5, gdzie: 1 - oznacza stopień najniższy, 5 - oznacza stopień najwyższy):
bardzo zła
1

2

3

4

bardzo dobra
5

9. Czy brał/brała Pan/Pani udział w formach wsparcia dotyczących kształcenia/szkolenia/uzyskania
kwalifikacji w projekcie:
TAK
NIE

10. Czy ukończył/a Pan/Pani ww. formy wsparcia:
TAK
NIE
Nie dotyczy
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11. Jaki rodzaj zatrudnienia Pan/Pani posiada:
umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
działalność gospodarcza
nie jestem zatrudniony/a

…………………………
Pracownik socjalny/opiekun

…………………………
Uczestnik projektu lub opiekun prawny*

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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