KÉRDŐÍV ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE
Kérdőív alapú felmérés álláskeresők körében, az Egész életen át tartó tanulás, Grundtvig alprogram, “STAR
– Lépésről lépésre az aktív polgárrá válás és a munkaerő-piaci reintegráció felé” című projekt keretében. A
felmérés célja feltárni a megváltozott munkaképességűek (célcsoport) foglalkoztatásában kulcsszerepet
játszók véleményét, hozzáállását és elvárásait.
1.

Neme:
Férfi
Nő

2.

Kora:
25 év alatt
25 – 49 év között
50 év felett

3.

Legmagasabb iskolai végzettsége:
Általános iskola
Szakiskola
Szakközépiskola
Főiskola, egyetem

4.

Milyen jellegű az egészségkárosodása?
Látássérülés
Hallássérülés
Mentális megbetegedés
Mozgássérülés
Halmozott egészségkárosodás
Egyéb:

5.

Mennyi ideje próbál elhelyezkedni?
0 – 6 hónapja
7 – 12 hónapja
1 – 1,5 éve
1,5 – 2 éve
2 – 2,5 éve
2,5 évnél régebb óta

6.

Az alábbiak közül hol helyezkedne el szívesebben?
Nyílt munkaerőpiac
Védett munkahely

7.

Véleménye szerint egészségkárosodása csökkenti elhelyezkedési esélyeit?
Igen
Nem
Nem tudom
Ha igen, kérem, indokolja: …………………………...................................

8.

Találkozott hátrányos megkülönböztetéssel munkakeresése folyamán?
Igen
Nem
Nem tudom
Ha igen, kérem, írja le a szituációt:…………………...................................

9.

Hajlandó szabad idejét továbbtanulásra fordítani?
Igen
Nem

10.

Milyen eszközökkel törekszik állást találni?
Internetes álláshirdetések
Munkaügyi központok

Tanácsadó szolgáltatás
Családtól, barátoktól, ismerősöktől származó információ
Egyéb: ............................................
11.

Mennyire tartja tájékozottnak magát a környékbeli munkalehetőségekkel
kapcsolatban?
Nagyon jól
Jól
Kellő mértékben
Nem eléggé
Nem tudom

12.

Honnan jut információhoz a környékbeli munkalehetőségekről?
Több lehetőség is választható.
Munkaügyi központ
Non-profit szervezetek
Támogatott közvetítő irodák
Internet
TV
Újsághirdetések
Egyéb: ............................................

13.

Milyen információs csatornát hiányol?
Semmilyet
Számomra igénybe vehető támogatásokról
Több információ az interneten
Jól képzett szociális munkások és tanácsadók
Szórólapok szociális szolgáltatásokról és munkalehetőségekről
Nem tudom
Egyéb: ............................................

14.

Milyen szempont elsődleges az Ön számára munkavállaláskor?
Anyagi függetlenség
Társadalmi státusz megerősödése

Új kapcsolatok kiépítése
Új tapasztalat és tudás megszerzése
Képzettség, szakmai fejlődés
15.

Mit javasol munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében? Mire lenne
szüksége?
Jobb végzettségre
Több személyes segítségre
Előítélet-mentességre
Több toleranciára egészségkárosodásommal szemben
Egyéb: ..................................

16.

Mi jelenti a legnagyobb előnyt az Ön számára munkavállaláskor?
Akadálymentes munkakörnyezet
Otthonról végezhető munka
Részmunkaidő
Rugalmas munkaidő
Egyéb:……………………….........................................

Köszönjük együttműködését!

