2. DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ
Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu
Zaměstnanost, které jsou zaměřené na zlepšení pozice podpořených osob na trhu práce. Dotazník je
anonymní – jméno ani datum narození nebudete vyplňovat. V průběhu projektu budete vyplňovat
ještě jeden dotazník, abychom mohli tyto dotazníky propojit, prosíme Vás níže o vyplnění
identifikačního kódu. Prosíme, věnujte jeho vyplňování zvýšenou pozornost. Děkujeme za spolupráci!

Základní údaje o respondentovi
Uveďte dnešní datum:
Den
↓

Měsíc
↓

Rok
↓

Vyplňte dle instrukcí svůj identifikační kód:

→ Doplňte čísla podle instrukcí zástupce projektu (V případě nejasností požádejte o pomoc
s vyplněním kódu zástupce projektu, kterého se účastníte)
Písmeno

Písmeno

Číslo

1. Jak dlouho jste se účastnil/a projektu? (Uveďte přibližně v týdnech)
Počet týdnů
Přípravná část před odjezdem na stáž
Stáž
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Číslo

2. Co máte v plánu po ukončení účasti v projektu?

→ Vyberte vše, co platí

□ Chci začít znovu studovat (např. střední škola, VOŠ atd.)
□ Chci se začít příležitostně vzdělávat, např. vzdělávací kurzy, jazyky
□ Chci si najít práci v ČR
□ Chci si najít práci v zahraničí
□ Chci začít více cestovat
□ Chci si najít bydlení / odstěhovat se od rodičů
□ Chci se scházet s dalšími účastníky stáže
□ Nevím
□ Jiné:________
3. Jak často jste byl/a v kontaktu s Vaší rodinou v průběhu stáže v zahraničí? (např. návštěva,
telefonát, email nebo komunikace přes sociální sítě)

□ Denně (téměř každý den)
□ Párkrát za týden
□ Několikrát za měsíc
□ Několikrát za stáž
□ Nebyl/a jsem vůbec s nikým v kontaktu
□ Nevím nebo nejsem schopný/á odpovědět
4. Přečtěte si, prosím, následující výroky. U každého z výroků zakřížkujte, do jaké míry
s ním souhlasíte.
Rozhodně
souhlasím
Jsem schopný/á nalézt si práci bez pomoci
známých
Jsem schopný/á samostatně řešit
každodenní běžné problémy
Jsem spokojený/á s tím, jak trávím svůj
volný čas
Jsem schopný/á stejně jako většina
ostatních lidí
Myslím, že jsem pro své okolí a společnost
užitečný/á
Myslím, že u sebe mám být na co hrdý/á
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Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

5. Jaké překážky Vám podle Vás budou po návratu ze stáže bránit v získání práce? (u každého
výroku prosím vyberte - zakroužkujte, zdali s ním souhlasíte či nesouhlasíte)
Souhlasím

Nesouhlasím

Nemám dostatek pracovních zkušeností

S

N

Nemám požadované dovednosti, vzdělání nebo kvalifikaci

S

N

Nemám dostatek sebevědomí

S

N

Nemám dostatečnou znalost cizího jazyka

S

N

Nástup do zaměstnání je pro mě finančně náročný, např. náklady na
dopravu, oblečení do práce apod.

S

N

Obávám se, že přijdu o příspěvky od státu

S

N

I když budu pracovat, má finanční situace se nezlepší

S

N

Můj zdravotní stav mi komplikuje najít si práci

S

N

S

N

S

N

S

N

Nechci přijít o volnost a flexibilitu, kterou v současnosti mám

S

N

Studium pro mě bylo vždy velmi obtížné

S

N

Musím pečovat o dítě nebo jiného člena rodiny

S

N

Nemám jasno, co chci dělat za práci nebo studovat

S

N

Setkávám se s předsudky či diskriminací (kvůli původu, pohlaví,
zdravotnímu postižení, věku, zápisu v trestním rejstříku apod.)
V blízkosti bydliště pro mě není dostatek vhodných pracovních
příležitostí
Lidé v mém okolí (rodiče, partner nebo přátelé) nechtějí, abych
pracoval

6.

Jaká je Vaše úroveň cizího jazyka, ve kterém probíhala stáž?

□ Jsem úplný začátečník, neznám nic nebo jen pár slov a frází.
□ Jsem pokročilý začátečník, umím říct jednoduché věty, přečtu nápisy.
□ Jsem mírně pokročilý/á, dorozumím se v běžných situacích, přečtu jednoduchý text, dokáži
se zeptat na cestu a komunikovat o základních věcech.

□ Jsem středně pokročilý/á, umím vést plynulý rozhovor, mám poměrně dobrou slovní zásobu,
dovedu napsat dopis nebo email, přečtu základní text, podívám se na film či seriál.

□ Jsem pokročilý/á, dokáži komunikovat na jakékoli téma i odborné, mám bohatou slovní
zásobu, četba literatury mi nedělá problém, umím napsat krátkou esej.

□ Jsem velmi pokročilý/á, cizí jazyk ovládám na vysoké úrovni, rozumím slangu, rozlišuji
jemné nuance mezi slovy a frázemi, můj písemný projev dosahuje akademické úrovně.
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7. Jakých projektových aktivit se po návratu ze stáže plánujete účastnit?

□ Pomoc s hledáním práce
□ Pomoc s návratem do školy
□ Pomoc s absolvováním rekvalifikace
□ Poradenství
□ Setkávat se s ostatními účastníky
□ Jiné:________________________________________________________________
□ Neplánuji žádné zapojení
□ Nevím
8.

Jakou podporu máte od nejbližší rodiny?

Nejbližší rodinou jsou myšleni rodiče, prarodiče či osoby, které Vás vychovávaly nebo stále vychovávají
a považujete je za nejbližší rodinu. Pokud nemáte rodinu, uveďte, jakou podporu cítíte od Vašich
blízkých osob (například partner, přátelé či sociální pracovník).
Může se jednat o podporu Vaší účasti na zahraniční stáži či podporu ve vzdělání a hledání zaměstnání.
Zakroužkujte hodnotu na škále 0 až 10, kde 0 znamená, že necítíte žádnou podporu a 10
znamená, že cítíte maximální podporu.
Necítím žádnou podporu

0

1

2

3

Cítím maximální podporu

4

5

6

7

8

9

10

9. Co dobrého Vám podle Vás stáž přinesla? (Např. Co jste se naučil/a? Koho zajímavého jste
potkal/a? Z čeho jste měl/a radost?)

10. Máte nějaké obavy z návratu ze stáže? Pokud ano, napište prosím jaké:
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11. Jak jste byl/a spokojen/a se stáží v následujících oblastech?
Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a

Spíše
nespokojen/a

Velmi
nespokojen/a

S pracovní náplní stáže
S tím, co jsem se naučil/a
S kolegy v práci
S doprovodnými aktivitami a volným
časem
S bydlením v zahraničí
S mluvením v cizím jazyce
S podporou českého mentora
S podporou zahraničního mentora

12. Dělalo Vám na stáži něco problém? Napište nám, prosím, o co se jednalo:

13. Přečtěte si, prosím, následující výroky. U každého z výroků zakřížkujte, do jaké míry
s ním souhlasíte.
Rozhodně
souhlasím
Do nalezení dobré práce jsem ochotný/á
investovat čas a úsilí
Práci vnímám jako nutné zlo
Vzdělání je důležité pro moji budoucnost
Moji rodiče (nebo blízcí) považují vzdělání
za důležité
S učiteli ve škole jsem vycházel/a dobře
Čas strávený ve škole byl zbytečný
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Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

14. Uspořil/a jste si ze stáže nějaké peníze?

→ Zaškrtněte jednu odpověď a případně rozveďte

□ Ano, plánuji je využít následujícím způsobem:

□ Ne, neuspořil/a jsem peníze z následujícího důvodu:

□ Nevím / neumím odpovědět
15. Co jsou pro Vás důvody, proč pracovat?

→ Vyberte vše, co platí

□ Zajišťuji živobytí sobě či rodině
□ Jsem finančně nezávislý/á
□ Cítím se užitečně
□ Vytvářím si úspory a zázemí
□ Zlepšuji své okolí a společnost
□ Mám co dělat
□ Ostatní mě vnímají lépe
□ Mohu se potkávat s dalšími lidmi
□ Jiné:______________________
● Děkujeme za vyplnění dotazníku!
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