TEST REKRUTACYJNY
Test rekrutacyjny służy wstępnej ocenie poziomu motywacji, potrzeby udziału w projekcie oraz predyspozycji zawodowych
kandydata/kandydatki na Uczestnika Projektu. W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią testu
oraz o sumienne udzielenie potrzebnych informacji.
PREDYSPOZYCJE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
CO SPRAWIŁO, ŻE ZDECYDOWAŁ/A SIĘ PAN/PANI NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „Spełniaj marzenia”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
JAKIE SĄ PANA/PANI OCZEKIWANIA WZGLĘDEM PROJEKTU?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE/ CHEĆ NABYCIA NOWYCH KWALIFIKACJI:
Na poniższe stwierdzenia proszę udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE
1.

Uważam, że udział w projekcie pozwoli mi zbudować pozytywny obraz samego siebie.

2.

Zgłosiłem/łam się do udziału w projekcie w celu zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

3.

Udział w projekcie może zwiększyć moje szanse na rynku pracy.

4.

Chcę wziąć udział w projekcie ponieważ potrzebuję pomocy w określeniu własnej drogi
zawodowej.

5.

Chcę samodzielnie zadbać o swoją przyszłość, dlatego tez zgłosiłem/łam chęć udziału
w projekcie.

6.

Oferowane w projekcie szkolenia oraz staż zawodowy pozwolą mi pewnym krokiem wejść
na rynek pracy.

7.

Mam nadzieję, że po odbyciu stażu szybko otrzymam zatrudnienie.

8.

Udział w projekcie pozwoli mi zdobyć kwalifikacje zawodowe, które mogą przydać się
w przyszłości.

9.

Chcę zwiększyć wiarę we własne siły i możliwości, a udział w projekcie będzie w tym
pomocny.

10.

Zgłosiłem/łam chęć udziału w projekcie ponieważ potrzebuję pomocy w radzeniu sobie
w trudnej sytuacji na rynku pracy.
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POTRZEBA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?
 Niższe niż podstawowe (ISCED
 Podstawowe (ISCED 1)
 Gimnazjalne (ISCED 2)
 Ponadgimnazjalne (ISCED 3)
 Policealne (ISCED 4)
 Wyższe (ISCED 5-8)

0)

Czy uczestniczył/a Pan/Pani kiedyś w szkoleniach zawodowych (popartych zaświadczeniami)?




Tak, uczestniczyłem/łam w kilku szkoleniach zawodowych.
Tak, uczestniczyłem/łam w jednym szkoleniu zawodowym.
Nie, nie uczestniczyłem/łam w żadnym szkoleniu zawodowym.

Czy odbył/a Pan/Pani staż zawodowy?



Tak
Nie

Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację materialną w skali 1-2-3. Proszę zaznaczyć X w odpowiednim miejscu na skali.
dobra

przeciętna
1

2

zła
3

Ocena Komisji Rekrutacyjnej:
Potrzeba udziału w projekcie……………….. (w skali 1-10)
Predyspozycje…………………. (w skali 1-10)
Motywacja do udziału w projekcie ……………….. (w skali 1-10)









korzystanie z PO PŻ - 15 pkt.
doświadczanie wielokrotnego wykluczenia - 10 pkt.
umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności - 10 pkt.
niepełnosprawność sprzężona - 10 pkt.
z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi – 10 pkt.
zarejestrowanie w PUP - 5 pkt.
zamieszkiwanie na rewitalizowanych obszarach zdegradowanych – 5 pkt.

Suma punktów……………………
Komisja Rekrutacyjna w składzie:

………………………………………………………………………………….
Koordynator projektu, Asystent projektu, Doradca zawodowy
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