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   Dotazník pre uchadzača o prácu pre
   Slovensku  chránenu  dielňu v Piešťanoch
    Hlavne pre tých občanov, čo majú zmenenú pracovnú schopnosť (ďalej ZPS) a CHCÚ pracovať na prevádzke v Piešťanoch. Pozn. prácu na doma bežne neposkytujeme.

Meno a priezvisko:													
Trvalá adresa (ulica a číslo, obec/mesto):

															
Korešpondenčná adresa/ak je iná ako TA:

															
email:									Okresné mesto:				
Tel. kontakt:							Dátum narodenia:				
	Ďalej nasledujú otázky, ktoré sú výrazne súkromné a nie sú bežné v podobných dotazníkoch. To preto lebo dotazník je určený pre ľudí so ZPS (poberatelia invalidného dôchodku) a každý z nás máme úplne iné zdravotné postihnutie. Zároveň cieľom tohto dotazníka je čo najlepšie Vás spoznať, Vaše zdravotné možnosti a osobné očakávania. Ak máte akúkoľvek otázku k dotazníku , k našej SCHD, k ponúkanej práci tak prosím volajte v pracovných dňoch po 16:00 hodine na +421 948 414 358  alebo nám napíšte. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite čo najskôr, najlepšie emailom na personalne@schd.sk alebo poštou. Na 1.pohovor=prvé zoznámenie  pozývame emailom alebo telefonicky až na základe preštudovania tohto dotazníka.
Prosím bez ohlásenia dopredu nás nenavštevujte. 
Prehlasujem, že Vami poskytnuté údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej firme a žiadnemu úradu (žiadnemu ďalšiemu subjektu).				S úctou	                 Alena Kopúnová, konateľ SCHD

POZN:Pri ručnom vypisovaní: vhodné možnosti označte zakrúžkovaním, podčiarknutím. 
Pri elektronickom vypisovaní: vhodné možnosti označte (podčiarknutím, vyfarbením, zhrubnutím písma).

Ak sa odpoveď nezmestí do vymedzeného priestoru medzi otázkami, dajte „*“ a pokračujte v písaní na prevrátenej strane papiera alebo vytvorte štvrtú stranu.

UPOZORNENIE: Prosíme o úprimnú, pravdivú no najme vyčerpávajúcu odpoveď v otázkach 1,2,7,8,9,11,15,16,17,18. Ak neposkytnete vyčerpávajúcu odpoveď, váš dotazník nemusí byť akceptovaný.

V súčastnosti (JAN 2018) pre prevádzku v Piešťanoch hľadáme:

Prosím označte LEN tie nasledujúce aktuálne voľné miesta o ktoré máte záujem a viete reálne vykonávať:

(   )	Šička  (treba mať šikovné ruky, dobré oči, prax šití na priemyselných strojoch alebo vyučenie ).

Na nasledujúce voľne miesta sú určené len pre ľudí so ZPS (poberatelia invalid. dôchodku):


1.V čom je Váš zdravotný „handicap“(postihnutie)? (prosím zrozumiteľne a pravdivo sa rozpíšte)


Aká je vaša percentuálna miera zmeny pracovnej schopnosti? .............................. 

Odkedy máte priznanú zmenu pracovnej schopnosti?....................................
2.Na čo si musíte dávať pozor pri práci? Ako vás hendikep obmedzuje. (napr. dlhé státie, prievan, stres, …)


3.Máte nejaké požiadavky na prácu a pracovné prostredie v administratíve, vo výrobe, prosím popíšte?


4.Uprednostňujete prácu:
a) radšej sám        b) s niekým, kto by mi občas pomohol, skontroloval, usmernil          c) v kolektíve

5.Aký týždenný pracovný úväzok vzhľadom na svoj súčasný zdravotný stav môžete vykonávať?
a) 40hod plný úväzok (8hodín každý deň) 	   b) 30hod (priem.6hod denne)	c) 20hod  polovičný-denne 4hod 

6.Môžete pracovať: a) aj poobede od 13:00 do 19:00 a/n?                          

7.Uveďte doterajšie VŠETKY ukončené (a aj nedokončené) vzdelania (aj so zameraním + roky štúdia, 
a napíšte, či to ešte viete/môžete robiť):
                                                                                                       0
                                                                                                       0
                                                                                                       0
                                                                                                       0

8.Uveďte prosím chronologický od skončenia školy podrobne všetky zamestnania (aj tie čo trvali menej ako 1 týždeň): funkciu, meno zamestnávateľa, mesto, uveďte od kedy do kedy ste danú prácu vykonávali 
a či to dnes môžete ešte vykonávať : Zároveň uveďte stručný dôvod ukončenia zamestnania.

 



9.Uvedťe meno nadriadenej osoby+kontakt+názov firmy (najlepšie posledné zamestnanie), ktorá by sa vedela vyjadriť k vašej pracovnej činnosti. Prípadne uveďte kontakt na niekoho zo SCHD koho osobne poznáte. 
                                                                                                      0
                                                                                                      0
                                                                                                      0

10. Máte nejaké osvedčenia, certifikáty? Aké?:


11.Úprimne a pravdivo zakrúžkujte vaše skutočné znalosti, skúsenosti práce s počítačom:
a) nechcem alebo nemôžem pracovať s počítačom
b) neviem pracovať s počítačom, ale:  a) chcem sa to naučiť alebo b) učím sa. Ako ?
c) ovládam prácu s emailami a s internetom
e1) ovládam prácu s Word, Excel (už som s tým pracoval)
e2) dobre ovládam prácu s Word, Excel (grafická úprava textu a tabuliek)
e3) pokročilo ovládam prácu s Word, Excel (viem vkladať a pracovať s matematickými vzorcami)?
f) ovládam prácu s grafickými programami, ktoré?
g) viem tvoriť web stránky  (napíšte web adresy stránok, ktoré ste vytvorili) . Jednoduché alebo náročné


12.Šoferujete?    b) nie    a) áno, aké skupiny:	13.Máte auto na osobnú prepravu?-	a) áno	b) nie

14.Ste evidovaný na Úrade Práce ako nezamestnaný?  	Áno / Nie		Od kedy?

15. Privyrábate si v súčasnosti? 	a) Ak áno, tak ako ?						 b) nie		


16. 3 Vaše 3 pozitívne vlastnosti/cnosti a 3 negatívne vlastnosti/neduhy:

1.                                                                                                      0

2.                                                                                                      0

3.                                                                                                      0


17. Spravili ste niekedy niečo nezištne a prospešné pre druhých? Ak áno, napíšte 3 najvýznamnejšie skutky.

( čo, pre koho, kedy a kde) 1.                                                                             0

2.                                                                                                       0

3.                                                                                                       0



18. Akú máte predstavu (vaše reálne očakávania) o vašej hodinovej alebo mesačnej hrubej mzde? Vzhľadom na: váš aktuálny: zdravotný stav, schopnosti, doterajšie pracovné skúsenosti a zvolený mesačný pracovný úväzok. Prosím odpovedajte úprimne. Výšku stanovte primeranú k vaším doterajším pracovným výkonnostiam, skúsenostiam a schopnostiam. 

hodinová
hrubá mzda(HM)
Mesačná HM  pri 8hod dennom úväzku?
Mesačná HM  pri 6hod dennom úväzku?
Mes.HM pri polovičnom (4hod) dennom úväzku (=20hod .za 1 týždeň)?
Na začiatku, v 3mes. skúšobnej dobe,  než sa zapracujete?

 


Po 3 mesiacoch?




Po 12 mesiacoch?




Týmto súhlasím so spracovaním, uchovaním a archiváciou osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že som nič nezamlčal(a) a všetky mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé. Uvedený súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov podľa zákona o ochrane osobných údajov. 




V ….......................,   dňa  ….................	Podpis/el.podobe stačí uviesť meno:    ...................................................




