Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instrukcja wypełniania kwestionariusza BLMP
do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem

1. Należy otworzyć plik MsExcel o nazwie KWESTIONARIUSZ_BLMP.xls i włączyć makra (w zależności
od ustawień komputera – klikając albo przycisk „Włącz zawartość” widniejący nad kwestionariuszem, albo
przycisk „Opcje”, a następnie wybranie opcji „Włącz zawartość” i kliknięcie „OK”). Należy również
sprawdzić, czy w ustawieniach programu MsExcel jest włączona funkcja „automatycznego przeliczania
formuł” (MsExcel 2007: zakładka Formuły -> Opcje obliczania -> Automatycznie).
2. Wybrać z rozwijalnej listy powiatów powiat właściwy dla danego Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Wpisać numer ewidencyjny bezrobotnego (z systemu SyriuszSTD), który poddany zostanie procedurze
profilowania bezrobotnych.
4. W każdym z pól (pytań) należy zaznaczyć tylko jeden wariant odpowiedzi, uwzględniając poniższe
objaśnienia:
Wiek dziecka – oznacza wiek najmłodszego dziecka bezrobotnego;
Sprawowanie opieki – oznacza konieczność sprawowania opieki zarówno nad dziećmi, jak i innymi
osobami zależnymi , np. rodzicami, niepełnosprawnym członkiem rodziny itp. (należy zaznaczyć
„tak” również w sytuacji, kiedy osoba, nad którą sprawowana jest opieka, nie zamieszkuje tego
samego gospodarstwa domowego, co bezrobotny);
Liczba zawodów – oznacza liczbę wszystkich zawodów posiadanych przez bezrobotnego, zarówno
wyuczonych, jak i wykonywanych (w przypadku osób zarejestrowanych można wykorzystać
informację zawartą w systemie SyriuszSTD);
Gospodarstwo domowe – oznacza liczbę osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie
z bezrobotnym (łącznie z bezrobotnym);
Minimalna płaca netto – oznacza minimalną płacę netto, za jaką bezrobotny byłby skłonny podjąć
pracę;
Pierwsza rejestracja– jeśli bezrobotny rejestruje się po raz pierwszy w urzędzie pracy lub pierwsza
rejestracja bezrobotnego (niezależnie od liczby tych rejestracji i ewentualnych przerw w czasie
trwania bezrobocia) miała miejsce w ciągu trzech ostatnich lat, należy zaznaczyć wariant „w ciągu
ostatnich trzech lat”; jeśli bezrobotny rejestrował się po raz pierwszy ponad trzy lata temu, należy
wybrać wariant „ponad trzy lata temu”;
Internet – oznacza posiadanie przez bezrobotnego umiejętności korzystania z internetu;
Telefon – oznacza posiadanie przez bezrobotnego telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego);
Niepełnosprawność – oznacza posiadanie przez bezrobotnego orzeczenia o niepełnosprawności;

Stan zdrowia – oznacza subiektywną ocenę własnego stanu zdrowia dokonywaną przez
bezrobotnego w kontekście podjęcia i wykonywania pracy (utrudnia lub nie utrudnia podjęcia
i wykonywania pracy);
Język obcy – oznacza znajomość jakiegokolwiek języka obcego (bez względu na stopień znajomości);
Rodzaj gminy – oznacza rodzaj gminy, w której aktualnie zamieszkuje bezrobotny;
Niska motywacja – oznacza subiektywną ocenę poziomu motywacji bezrobotnego do poszukiwania
i podejmowania pracy, dokonywaną przez pracownika PUP przeprowadzającego procedurę
profilowania;
Słaba prezencja – oznacza subiektywną ocenę prezencji bezrobotnego,
przez pracownika PUP przeprowadzającego procedurę profilowania;

dokonywaną

Inne (subiektywne) – oznacza inne czynniki, które w opinii pracownika PUP przeprowadzającego
procedurę profilowania mogą utrudniać podjęcie pracy przez bezrobotnego (np. nadużywanie
alkoholu, przejawiana przez bezrobotnego agresja, nadmierna nieśmiałość itp.).
5. Kwestionariusz w formie elektronicznej automatycznie sumuje punkty przypisane do poszczególnych
odpowiedzi. Wynik punktowy oraz rekomendację w zakresie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem
można odczytać w prawym dolnym rogu narzędzia.
6. Przycisk „Wyczyść” usuwa wszystkie zaznaczone wcześniej informacje, np. przed rozpoczęciem kolejnej
procedury profilowania.
7. Przycisk „Drukuj” pozwala wydrukować kwestionariusz.
8. Kwestionariusz można wykorzystać również w tradycyjnej formie „papier-ołówek”. W tym celu należy
wydrukować pusty formularz, a po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi, samodzielnie zliczyć punkty.
Rekomendację należy odczytać z przedziałów stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem, znajdujących
się pod kwestionariuszem.

