
Ankieta dla osób, które utraciły zatrudnienie lub są zagrożone utratą pracy 

W związku z planowanym złożeniem projektu w ramach Działania 8.1.2 „Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki prosimy osoby, 

które utraciły zatrudnienie lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników 

o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki ankiety będą stanowiły podstawę przy opracowywaniu 

tematów form wsparcia planowanych w ramach projektu i pomogą dostosowad go do Paostwa 

potrzeb i oczekiwao.  

Zapraszamy do wypełnienia ankiety! 

1.  Status osoby zainteresowanej udziałem w projekcie: 

  jestem osobą zatrudnioną u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne, 

 jestem osobą przewidzianą do zwolnienia1 lub zagrożoną zwolnieniem2 z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, zatrudnioną u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne 

  jestem osobą pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany  

z przyczyn dotyczących zakładu pracy w dniu …………………… 

 

2. Rodzaje form wsparcia, którymi byliby Paostwo zainteresowani: 

 poradnictwo zawodowe, 

 poradnictwo psychologiczne,  

 szkolenia (proszę podad z jakiego zakresu):  

.....................................................................……………………………………………………………………………………...... 

 pomoc w zmianie miejsca pracy lub znalezieniu nowej pracy 

 staż przygotowujący do podjęcia pracy w nowym zawodzie 

subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (dofinansowanie     

kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy), 

wsparcie dla osób zamierzających podjąd działalnośd gospodarczą poprzez zastosowanie co 

najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenie 

ABC Przedsiębiorczości, udzielenie dotacji do wysokości 40 tys. zł. i wsparcia pomostowego (6 -12 

m-cy po ok. 1386 zł), doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji  

 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1
 Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, 

stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez 
niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
2
 Osoba zagrożona zwolnieniem to każda osoba zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży 

przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne o znacznym nasileniu. 



3. Informacje o osobie zainteresowanej udziałem w projekcie: 

Płed: 

 kobieta      mężczyzna 

 

Wykształcenie: 

 brak      podstawowe 

 gimnazjalne      ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie 

      ogólne, średnie zawodowe.) 

 pomaturalne     wyższe 

 

Wiek: 

 18 – 25      26 – 35 

 36 – 45      45 – 55 

 56 i więcej 

 

Miejsce zamieszkania: 

 Siemianowice Śląskie    inne (podad jakie) .................... 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY  

 

PROSIMY O PRZESŁANIE ANKIETY NA ADERS E-MAIL: programy@pup.siemianowice.pl 

 

Ankieta została przygotowana jako źródło danych do wniosku o dofinansowanie projektu 

przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

 

  

 


