Chestionar
pentru specialiștii care lucrează
cu șomeri/persoane cu probleme de sănătate mintală
(tradus și completat – font roșu – de partenerul român)
Acest chestionar este unul dintre rezultatele proiectului de parteneriat Leonardo
da Vinci cu titlul “Mental issues in job centers” și numărul LLP-LdV/PAR/2013/RO/264.
Vom utiliza acest chestionar pentru a obține informații despre nevoile, interesul și
atitudinea dumneavoastră, în calitate de specialiști care lucrează cu persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, față de problemele psihice ale clienților cu care lucrați în
practica/activitatea de zi cu zi.
Răspunsurile la următoarele întrebari vor fi baza sau punctual de plecare al
training-ului pe care îl vom dezvolta pe parcursul proiectului și la care vă invitam să
participați.
Vă asigurăm că atât răspunsurile cât și rezultatele acestor chestionare vor fi
anonime.
Puteți răspunde la fiecare întrebare cu un număr de puncte de la 1 la 10,
distribuite astfel: dacă sunteți total de acord cu o afirmație dată acordați-i 10 puncte, iar
dacă nu sunteți deloc de acord cu ea, acordați-i 1 punct.
Aveți
minute.

la dispoziție timpul necesar pentru a răspunde, dar nu mai mult de 15

1.

Întâlnesc destul de frecvent șomeri care ar fi posibil să aibă probleme psihice.

2.

Statutul de șomer poate cauza afecțiuni psihice (depresie, anxietate, dependență)
pentru unii dintre șomeri.

3.

Din punctul meu de vedere depresia, anxietatea, dependența nu reprezintă o
afecțiune.

4.

Pot recunoaște simptomele, semnele depresiei.

5.

Depresia nu reprezintă o problemă în a-ți găsi un job.
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6.

Afecțiunile psihice sunt mai degrabă cauza statutului de șomer decât o consecință.
(Din cauza afecțiunilor psihice cineva poate ajunge șomer).

7.

În activitatea de zi cu zi întâlnesc mulți șomeri care deja au renunțat/s-au dat
bătuți, care nu sunt interesați de nicio activitate, care nu fac niciun pas pentru a
avea o viață mai bună.

8.

Când observ că unul dintre șomeri/clienți cu care lucrez este foarte trist,
demoralizat/demotivat sau opusul, agitat/entuziasmat, mă gândesc că asta nu e
treaba mea. Nu mă interesează.

9.

Obținerea unui job ar rezolva toate problemele unui șomer.

10.

Cănd observ că șomerul/clientul cu care lucrez este demoralizat sau depresiv
încerc să îl ajut.

11.

Când cineva devine șomer, mai devreme sau mai târziu va intra în depresie.

12.

Dacă presupun că șomerul/clientul cu care lucrez are probleme psihice, îmi este
foarte ușor să îl ajut deoarece am obținut abilitățile necesare pe parcursul
timpului, prin formare nonformală.

13.

Dacă presupun că șomerul/clientul cu care lucrez are probleme psihice, îmi este
foarte ușor să îl ajut deoarece am obținut abilitățile necesare pe parcursul formării
mele ca specialist în probleme mintale.

14.

În munca mea de zi cu zi întâlnesc adesea oameni care au renunțat și nu îi pot
ajuta.

15.

Mă pot ocupa de oameni cu probleme psihice.

16.

În munca mea de zi cu zi am întâlnit deja oameni care ar fi putut fi în pericol de
suicid.

17.

Când simt că clientul meu are nevoie de ajutor profesionist pentru prblemele sale
mentale, cunosc un serviciu/birou unde îl pot trimite.

18.

Aș fi foarte interesat de un program de training care m-ar putea ajuta să mă ocup
cum trebuie de oamenii care suferă de boli psihice. Cred că un astfel de training
mi-ar fi foarte util.
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19.

Cred că există constrângeri etice/legale în abordarea/rezolvarea problemelor
mentale în munca noastră.

20.

A mă ocupa de problemele psihice ale clienților mei nu face parte din munca
mea/fișa postului.
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