Osobní pohovor
VĚK:
POHLAVÍ:
Typ školy:

1. Priority týkající se pracovního prostředí
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

1. Dokážu spolupracovat s ostatními lidmi.
2. Rád pracuji ve větší skupině (5-10 osob).
3. Rád pracuji ve skupině (1-5 osob).
4. Rád/a pracuji sám/sama.

2. Obecné dovednosti

1. Umím se přizpůsobit pracovním hodinám.
2. V každodenním životě používám mince a bankovky.
3. Umím udržet své prostředí uklizené a líbí se mi, když je uklizeno.

3. Kognitivní (poznávací) dovednosti

1. Čtu knihy /noviny/články na internet, aby získal/a informace.
2. Rád/a zjišťuji a učím se novým věcem.
3. Jsem hrdý/hrdá na to, že umím získat informace.
4. Umím hledat potřebné informace.
5. Umím analyzovat data
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4. Nezávislost/soběstačnost
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

1. Zvládnu dojíždět do místa výkonu práce bez cizí pomoci
2. Umím používat bankovní účet
3. Vím, jak hledat řešení, pokud nastal nějaký problém
4. V každodenním životě potřebuji pomoc jiných lidí
5. Využívám pomoc institucí (např. Sociální služby)

5. Fyzické/ Motorické dovednosti

1. Rád pracuji pomocí rukou
2. Jsem rád/a, pokud se věci mění
3. Zajímá mě, jak věci fungují
4. Umím spravit věci tak, aby zase fungovaly
5. Mám potíže s pohybem

6. Rodinná situace, bydlení

1. Žiji sám/sama
2. Mám svou rodinu (manžela nebo manželku, děti)
3. Žiji s rodiči, sourozenci
4. Mé bydlení je nejisté
5. Žiji v centru sociální péče nebo v domově se sociální péčí
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7. Zdravotní stav a léčba
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

1. Jsem zdravý/á
2. Jsem chronicky nemocný/á
3. Jsem hendikepovaný/á
4. Každodenně beru léky
5. Mám problém se stimulujícími prostředky

8. Sebeúcta/sebevědomí

1. Můžu dělat cokoliv
2. Můžu se toho hodně naučit
3. Nenaučím se hodně nových věcí
4. Nenaučím se nic nového
5. Umím se vyrovnat s mými problémy
6. Umím se vyrovnat se stresujícími situacemi

9. Motivace k práci

1. Budu dělat jakoukoliv práci, protože chci pracovat
2. Vím, co chci dělat za práci
3. Budu dělat jen takovou práci, kterou chci dělat
4. Nechci pracovat, ale musím
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10. Pracovní uplatnění vhodné k dovednostem a schopnostem
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

Intelektuální práce
Fyzická práce
Práce sekretářky
Pracovat z domu
Pracovat venku
Pracovat ve skupině lidí
Pracovat sám
Pracovat s dohledem supervizora

11. Sociální dovednosti

1.Rád/a trávím čas společně s lidmi a rád/a s nimi mluvím
2. S lidmi vycházím dobře
3. Chci lidem pomáhat
4. Jsem rád/a sám/sama
5. Nerad/a pracuji s jinými lidmi

12. Komunikační dovednosti

1. Rád/a mluvím s ostatními lidmi
2. Někdy nejsem schopen/schopna komunikovat s ostatními lidmi
3. Nikdy nezačínám konverzaci
4. Nerad/a se bavím s jinými lidmi
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13. Počty a gramotnost
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

1. Umím číst
2. Rozumím tomu, co čtu
3. Umím počítat
4. Umím počítat peníze

14. Schopnosti fungovat nezávisle

1. Nakupuji si sám/sama
2. Dopravní prostředky využívám bez cizí pomoci
3. Jsem schopen/schopna pořešit záležitosti týkající se úřadů bez
cizí pomoci
4. Zvládám svůj domácí rozpočet nezávisle na cizí pomoci

15. Organizace času

1. Umím dodržet termín
2. Umím využívat svůj čas efektivně
3. Nikdy nemám zpoždění

16. Plánování a organizace

1. Umím si naplánovat, co bych měl/měla udělat
2. Umím se soustředit na jednu věc po dlouhou dobu
3. Umím dělat několik věcí najednou
4. Většinou dosáhnu svých cílů
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17. Bariéry vůči zaměstnání (kognitivní, sociální nebo fyzické)
ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

ANO

NE

NEVÍM

1. Nemůžu cestovat do vzdáleného místa
2. Mám problém komunikovat s cizími lidmi
3. Potřebuji stejné místo (pracovní podmínky) proto, abych mohl/a
vykonávat své pracovní povinnosti
4. Mám problém s pohybem

18. Časová dispozice k využití v práci

1. Preferuji plný úvazek
2. Preferuji částečný úvazek
3. Preferuji pracovat po večerech
4. Preferuji pracovat na směny

19. Prioritní zaměstnání

1. Rád/a bych pracoval/a v kanceláři
2. Rád/a bych pracoval/a manuálně
3. Rád/a bych pomáhal/a druhým
4. Rád/a bych pracoval/a na místě, kde bych plnil/a různé úkoly
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