DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ
1. ČÁST – ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU
● Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu
Zaměstnanost, které jsou zaměřené na zlepšení pozice podpořených osob na trhu práce. Dotazník
má dvě části. V tuto chvíli Vás prosíme o vyplnění první z nich, která má zachytit Vaší situaci při
vstupu do projektu. O vyplnění druhé části Vás požádáme při ukončení Vaší účasti v projektu.

● Dotazník je anonymní – nežádáme Vás tedy o vyplnění jména ani data narození. Abychom mohli
propojit obě části dotazníku, prosíme Vás v otázce č. 4 o vyplnění identifikačního kódu. Prosíme,
věnujte jeho vyplňování zvýšenou pozornost.

● Děkujeme za spolupráci!

Základní údaje o účastníkovi
1. Uveďte dnešní datum:
Den
↓

Měsíc
↓

Rok
↓

2. Uveďte název sociálního podniku, pro který v projektu pracujete:

3. Vyplňujete dotazník bez asistence?

□ Ano
□ Ne, vyplňuji s asistencí
4. Vyplňte dle instrukcí svůj identifikační kód:

→ Postupujte podle instrukcí níže. (V případě nejasností požádejte o pomoc s vyplněním
kódu zástupce projektu, kterého se účastníte. Pokud některý z vyžadovaných údajů
neznáte, vyplňte do určeného pole „X“.)
První písmeno
Vašeho křestního
jména
↓

První písmeno
křestního jména
Vaší matky
↓

První písmeno
města Vašeho
narození
↓

Poslední číslice
roku Vašeho
narození
↓

→ Svůj identifikační prosím opište do záhlaví každé vyplňované stránky.

Počet Vašich
starších
sourozenců
↓

Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

5. Uveďte své pohlaví.

□ Muž
□ Žena
6. Uveďte svůj věk.

□ 15 až 24 let
□ 25 až 34 let
□ 35 až 44 let
□ 45 až 54 let
□ 55 a více let
7. Uveďte kraj, ve kterém v současnosti bydlíte (bez ohledu na Vaše trvalé bydliště).

□ Hlavní město Praha
□ Středočeský
□ Jihočeský
□ Plzeňský
□ Karlovarský
□ Ústecký
□ Liberecký

□ Královéhradecký
□ Pardubický
□ Olomoucký
□ Moravskoslezský
□ Jihomoravský
□ Zlínský
□ Kraj Vysočina

8. Uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání.

□ žádné nebo neukončené základní vzdělání
□ základní vzdělání
□ střední vč. vyučení (bez maturity)
□ úplné střední všeobecné (s maturitou)
□ úplné střední odborné (s maturitou)

□ nástavbové studium (vč. pomaturitního studia)
□ vyšší odborné vzdělání (absolutorium)
□ bakalářské (Bc., BcA.)
□ magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., aj.)
□ doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.)

9. Byl Vám přiznán status osoby se zdravotním postižením?

□ Ano, osoba zdravotně znevýhodněná (status přiznán správou sociálního zabezpečení)
□ Ano, 1. stupeň invalidity
□ Ano, 2. stupeň invalidity
□ Ano, 3. stupeň invalidity
□ Ne
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Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

10. Jaké bylo Vaše postavení na trhu práce 1 měsíc před nástupem do projektu?

→ Vyberte všechny relevantní možnosti

□ studující (denní studium)
□ krátkodobě nezaměstnaný (méně než 12 měsíců)
□ dlouhodobě nezaměstnaný (12 měsíců a více)
□ neaktivní (na rodičovské dovolené, invalidní důchod, neregistrovaný nezaměstnaný apod.)
□ ve výkonu trestu či v ústavní nebo ochranné výchově
□ na mateřské dovolené
□ zaměstnaný na pracovní poměr (plný úvazek)
□ zaměstnaný na pracovní poměr (částečný úvazek)
□ zaměstnaný na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
□ zaměstnaný na veřejně prospěšných pracích
□ zaměstnaný s příspěvkem na společensky účelné pracovní místo
□ zaměstnaný na chráněném pracovním místě
□ osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
□ jiné postavení:
11. Jaké dávky či příspěvky od státu jste dostával/a 1 měsíc před nástupem do
projektu?

→ Vyberte všechny relevantní možnosti

□ podporu v nezaměstnanosti
□ dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení)
□ pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)
□ invalidní důchod a další dávky pro osoby se zdravotním postižením
□ příspěvek na péči
□ jiné dávky či příspěvky:
□ žádné
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Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

12. Kolik let celkem jste v životě pracoval/a?

→ Započítejte prosím jen práci nad 20 hod. týdně.
(Otázka směřuje ke zmapování Vašich pracovních zkušeností. Jedná se nám o jakoukoliv práci
většího rozsahu bez ohledu na typ pracovní smlouvy.)

□ Méně než 1 rok
□ 1 rok a více, méně než 2 roky
□ 2 roky a více, méně než 5 let
□ 5 let nebo více
13. Kolik let celkem jste pracoval/a za posledních pět let?

→ Započítejte prosím jen práci nad 20 hod. týdně.
(Otázka směřuje ke zmapování Vašich pracovních zkušeností. Jedná se nám o jakoukoliv práci
většího rozsahu bez ohledu na typ pracovní smlouvy.)

□ Nepracoval/a jsem vůbec
□ Méně než půl roku
□ Půl roku nebo více, méně než 2 roky
□ 2 roky nebo více
14. Jak dlouho jste před nástupem do projektu hledal práci?

□ Méně než půl roku
□ Půl roku nebo více, méně než 2 roky
□ 2 roky nebo více
□ Práci jsem nehledal/a – byl/a jsem zaměstnaný/á
□ Práci jsem nehledal/a – z jiných důvodů
15. Jak jste se dozvěděl/a o projektu?

□ přímo od realizátora projektu
□ od Úřadu práce
□ od neziskové organizace nebo poskytovatele sociálních služeb
□ od pracovní agentury
□ z inzerátu
□ jiným způsobem:
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Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

Vnímání bariér vstupu na pracovní trh
→ Následující sada otázek je zaměřena výhradně na to, jak svou situaci vnímáte Vy
osobně.
16. Myslíte si, že je pro Vás v současnosti dostatek vhodných pracovních příležitostí?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Spíše ne
□ Určitě ne
□ Nedokážu posoudit
17. Myslíte si, že Vás zaměstnavatelé někdy znevýhodňují? Např. kvůli Vašemu původu,
pohlaví, rodinné situaci, zdravotnímu postižení, věku či zápisu v trestním rejstříku.

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Spíše ne
□ Určitě ne
□ Nedokážu posoudit
18. Myslíte si, že Vám péče o dítě nebo jiného člena rodiny komplikuje získání nebo
udržení stálého zaměstnání?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Spíše ne
□ Určitě ne
□ Nedokážu posoudit / netýká se mě to
19. Myslíte si, že máte pro získání nebo udržení stálého zaměstnání dostatečnou
pracovní praxi?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Spíše ne
□ Určitě ne
□ Nedokážu posoudit
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Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

20. Obáváte se, že se po nalezení stálého zaměstnání budete muset vzdát Vašich
koníčků, zvyků či životního stylu?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Spíše ne
□ Určitě ne
□ Nedokážu posoudit
21. Jak se dle Vašeho názoru změní Vaše finanční situace v rámci stálého zaměstnání?

□ Určitě se zlepší
□ Spíše se zlepší
□ Zůstane stejná
□ Spíše se zhorší
□ Určitě se zhorší
□ Nedokážu posoudit
Sebehodnocení
22. Cítíte se odhodlaný/á získat zaměstnání, a pokud ho máte, dlouhodobě si ho udržet?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne
23. Myslíte si, že máte znalosti a dovednosti, které můžete v zaměstnání nabídnout?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne

6

Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

24. Myslíte si, že umíte dobře spolupracovat s ostatními lidmi?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne
25. Myslíte si, že umíte pracovat samostatně?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne
26. Myslíte si, že zvládáte plnit pracovní povinnosti a chodit do práce včas?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne
Spokojenost
27. Jak byste ohodnotil/a svou současnou finanční situaci?

□ Velmi dobrá
□ Dobrá
□ Ani dobrá, ani špatná
□ Špatná
□ Velmi špatná
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Zde prosím znovu napište svůj identifikační kód:

28. Jste spokojený/á s množstvím času, který trávíte s ostatními lidmi?

□ Velmi spokojený
□ Spokojený
□ Ani spokojený, ani nespokojený
□ Nespokojený
□ Velmi nespokojený
29. Vyhovuje Vám okruh lidí, se kterými se stýkáte, z hlediska jejich způsobu života?

□ Určitě ano
□ Spíše ano
□ Částečně
□ Spíše ne
□ Určitě ne
30. Jak se cítíte v životě celkově spokojený/á?

□ Velmi spokojený
□ Spokojený
□ Ani spokojený, ani nespokojený
□ Nespokojený
□ Velmi nespokojený
Očekávání od účasti v projektu
31. Co očekáváte, že Vám účast v projektu přinese? Uveďte tři hlavní přínosy.

● Děkujeme za vyplnění dotazníku!
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