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Till projektdeltagaren!
För att kunna följa upp alla projekt som medﬁnansieras från KRUTprogram Mål 3 behöver vi din hjälp som deltagare i projektet.
En del av de uppgifter vi ber dig fylla i här nedan har vi redan frågat dig direkt efter avslutat projekt och 6 månader efter avslutat projekt. För att se om projektet resulterat i en bestående kompetenshöjning för dig följer vi nu upp en del av dina svar. Vi vill veta om din
kompetenshöjning har bidragit till ett livslångt lärande för dig.
Vi tackar på förhand för ditt samarbete.

Till projektledaren!
Svaren i blanketten är underlag för blankett F. Ansvarig utdelare och sammanställare av svar är projektledaren.
Blanketten fylls i av projektdeltagarna 2 år efter avslutat projekt eller projektdeltagande om projektet avslutades före 31.12.2006.
Rapporteringen av svaren inlämnas till landskapsregeringen senast 2 år och 3 månader efter projektets slut.
Om projektet avslutades efter 31.12.2006 skall en överenskommelse göras med landskapsregeringen gällande tiden för blankettens
ifyllnad.
Om projektet avslutas efter 31.12.2006 skall blanketten inlämnas till landskapsregeringen senast 30 september 2008. Endast sammanställningsblanketten (blankett F) lämnas in.
Åtgärd 1: system för kompetenshöjning
Åtgärd 2: utbildningsinsatser i arbetslivet
Åtgärd 3: arbetsmarknadsintegrering

1. Miljö
Följande fråga besvaras om projektet till sitt innehåll handlat om hur vi värnar om vår miljö, vår natur.
Har ditt deltagande i projektet förändrat din attityd och inställning till miljön?

Ja

Nej

Har konkreta miljöförbättringar skett på din arbetsplats tack vare projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Har ditt deltagande i projektet resulterat i att du använder dig av datorn oftare i ditt arbete?

Ja

Nej

Om ja, kan du uppskatta ökningen i antalet arbetsdagar/vecka nu jämfört med före du deltog i projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Har du själv förändrat ditt handlande så att du nu tar mer hänsyn till miljön i ditt privatliv tack vare
deltagandet i projektet?

2. IT
Följande fråga besvaras om projektet till sitt innehåll eller utformning handlat om IT/datoranvändning.

Om ja, jag har ökat datoranvändningen med .................... antal arbetsdagar/vecka.
Har ditt deltagande i projektet resulterat i att du använder datorprogrammen effektivare?
Följande frågor besvaras om projektet erhöll stödﬁnansiering från åtgärd 2.

3. Jämställdhet
Är du en kvinnlig f.d. projektdeltagare?

Ja

Nej

Har du erhållit en förbättrad arbetssituation tack vare projektet för 2 år sedan?

Ja

Nej

Arbetar du i ett mansdominerat yrke tack vare ditt deltagande i projektet?

Ja

Nej

Vilket yrke? ...........................................................................................
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4. Vilket är resultatet av projektet för arbetssituationen på arbetsplatsen som du kommer ifrån?
Har din kompetenshöjning föranlett en bevarad eller förändrad arbetssituation?
Kryssa för de alternativ som är aktuella nedan.
Jag är man

Jag är kvinna

Bevarade arbetsplatser.
Jag har nu genomgått den här kompetenshöjande utbildningen i projektet och hotas inte längre av arbetslöshet.
Företaget/organisationen har bevarat min arbetsplats som en direkt följd av att jag har deltagit i projektet.
Nya arbetsplatser.
Jag har fått nya arbetsuppgifter i samma tjänst tack vare mitt deltagande i projektet.
Jag har fått en ny tjänst på samma arbetsplats tack vare mitt deltagande i projektet.
Jag har fått en ny tjänst på en annan arbetsplats tack vare mitt deltagande i projektet.
Min arbetsplats har som en direkt följd av
projektet skapat nya arbetstillfällen som inte skulle ha funnits utan projektet.
Min arbetsplats har gjort nyanställningar som en direkt följd av projektet.
Nya arbetsrutiner.
Jag utför nu mina arbetsuppgifterna på ett mer ändamålsenligt sett tack vare mitt deltagande i projektet.
Följande frågor besvaras om projektet erhöll stödﬁnansiering från åtgärd 3.

5. Upplever du nu 2 år efter avslutat projekt att du har en positivare
inställning till dina möjligheter att få arbete eller en utbildningsplats?
Ja

Nej

Ja

Nej

6. Har du tack vare projektet 2 år efter ditt
projektdeltagande fått arbetsplats eller utbildningsplats?
Om ja, har du fått arbete eller utbildningsplats?

Arbete

Utbildningsplats

7. Finns det några andra uppgifter du tycker att vi borde känna till om ditt deltagande
i projektet och om din tid efter projektet?
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