ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
w projekcie „Ja - dj” nr POKL.07.03.00-06-323/09, realizowanym przez Parczewski Dom Kultury w
okresie od 01.05.2010 do 31.08.2010 roku, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Samorządem
Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji
społecznej; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Imię i nazwisko ……….…………………………………………………………………..….
Data urodzenia………………………………………..
Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………………

I.
1. Jestem zameldowany/a lub uczę się na terenie Gminy Parczew

 Tak

 Nie

2. Jestem w wieku aktywności zawodowej i mam ukończone 16 lat, a nieukończone 22 lata

 Tak

 Nie

3. Status zawodowy:

 Bezrobotny  Pracujący

 Nieaktywny zawodowo

4. Nazwa i adres szkoły / uczelni (jeśli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
II.
5. W jaki sposób najczęściej spędzasz czas wolny? (podkreśl lub wpisz)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Przed telewizorem
Przed komputerem
Czytam książki/prasę
Spotykam się ze znajomymi
Realizuję swoje zainteresowania
Inne (wpisz jakie)……………......................................................................……………

6. Twoje zainteresowania pozaszkolne/pozazawodowe (wpisz)
….........................................................................................................................................................
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…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
7. Czy w miejscu zamieszkania masz możliwość realizacji swoich zainteresowań?
a) Tak (uzasadnij) ……………………………………..............................................................
……………………………………………………………....................................................
b) Nie (uzasadnij) ……………………………………..............................................................
……………………………………………………………...................................................
8. Czy uczestniczysz w jakiejkolwiek formie zajęć aktywizujących?

 Tak

 Nie

9. Czy w Twoim otoczeniu są osoby, które nadużywają alkoholu, sięgają po narkotyki?

 Tak

 Nie

10. Czy zdarzyło się, że byłeś/byłaś zatrzymany/zatrzymana przez policję, miałeś konflikt z prawem w
związku z sięganiem po alkohol, narkotyki lub przez inne zachowania problemowe?

 Tak

 Nie

11. Czy korzystałeś/korzystałaś kiedykolwiek z jakiejkolwiek formy wsparcia, pomagającej dzieciom i
młodzieży radzić sobie z doświadczanymi problemami? (podkreśl)
a) Tak
- pomoc psychologiczna
- pomoc pedagogiczna
- pomoc lekarska
- pomoc materialna
b) Nie

……………………………..

…………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis
Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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