POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
59-500 Złotoryja, Al. Miła 18
tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202
e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP
– OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Szanowni Państwo!
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, chcąc lepiej poznać Państwa oczekiwania zaprasza do
udziału w badaniu związanym z działalnością szkoleniową naszego urzędu.
Celem badania jest zebranie materiałów do analizy potrzeb szkoleniowych i lepszego
dostosowania oferty kursów zawodowych do Państwa zainteresowań i oczekiwań.
Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie nie jest równoznaczne z zapisem na wskazane
kierunki szkoleń.
1. Płeć:
a) KOBIETA
b) MĘŻCZYZNA
2. Wiek:
a) 18-24
b) 25-29
c) 30-44
d) 45-49
e) 50-54
f) 55 i powyżej
3. Poziom wykształcenia:
a) podstawowe/gimnazjalne
b) zawodowe
c) średnie ogólnokształcące
d) średnie zawodowe i policealne
e) wyższe
4. Miejsce zamieszkania:
a) miasto
b) wieś
5. Okres pozostawania bez pracy:
a) 0-5 miesięcy
b) 6-12 miesięcy
c) powyżej 12 miesięcy
6. Sytuacja na rynku pracy:
a) osoba długotrwale bezrobotna ( zarejestrowana w pup pow. 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat)
b) osoba bezrobotna do 30 roku życia
c) osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia
d) osoba bezrobotna korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej
e) osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
f) osoba niepełnosprawna

I.

Czy jest Pan/ Pani zainteresowany/a podjęciem szkolenia zawodowego?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
a) TAK
b) NIE

Jeżeli NIE, proszę napisać dlaczego:
….………………………………………………………………………………………………..
II. Jeżeli jest Pan/ Pani zainteresowany/a podjęciem szkolenia zawodowego, proszę
zaznaczyć konkretne szkolenie z poniższego zestawienia:
1.

Spawacz

2.

Kucharz

3.

Pomoc kuchenna

4.

Prawo jazdy kat……………. ?

5.

Murarz

6.

Tynkarz

7.

Kosmetyczka

8.

Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

9.

Operator koparko-ładowarki

10. Operator wózków widłowych
11. Cukiernik
12. Fryzjer
13. Piekarz
14. Samodzielny księgowy
15. Sprzedawca, kasjer handlowy
16. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
17. Kelner
18. Barman
19. Kurs dla opiekunek osób starszych
20. W innym (jakim?)……………………………………………………………………..
21. ........................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Wypełnioną ankietę należy wysłać na e-mail: katarzyna.serok@pup.zlotoryja.pl lub
dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, Centrum Aktywizacji Zawodowej,
pok. nr 19.

