Meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine“
Projekt 1.2.0102.09-0063
„Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul“

Juhendmaterjal intervjuu läbiviimiseks kliendiga.
Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada ning analüüsida probleeme, mis on
seotud vaimupuudega inimeste aktiivse osalemisega tööturul Eestis. Oleme Teile väga
tänulikud, et viite läbi intervjuud. Intervjuu läbiviimine võtab aega umbes 30 minutit.

Käesolev ankeet on raamistik intervjuu läbiviimiseks tööealise (15-64) vaimupuudega
kliendiga. Intervjueeritav klient võib õppida, töötada töökeskuses või avatud tööturul,
käia päevakeskuses jms. Intervjuu on individuaalne. Palume intervjueerijal ankeedi
vastusesse kirja panna 2-4 lauset. Kui intervjueeritav on vastanud mõnele küsimusele
pikemalt, palume saata ka pikema vastuse tekstist koopia.
Intervjueerimise hõlbustamiseks on projekti kodulehel üleval näidisintervjuu.
Ankeet intervjuu läbiviimiseks kliendiga.

Kas sa töötad?
Kus sa töötad?
Mis tööd sa teed?
Kuidas sa töökoha leidsid?
•

Sõbra kaudu

•

Internetist

•

Töötukassa kaudu

•

Sotsiaaltöötaja aitas

•

Koolis/asutuse kaudu

•

Tugiühingu kaudu

•

Pere aitas

JAH

EI

Kas keegi aitas sind?

JAH

EI

JAH

EI

Kes sind aitas?
Kas sulle meeldib sinu töö?

Milliseid tööülesandeid teed hästi?/ Millised tööülesanded meeldivad?
Mis valmistab sulle töö tegemisel raskusi?/ Mis ei meeldi töö tegemisel?
•

Ajakavast kinni pidamine

•

Teistega suhtlemine

•

Töö ise on raske

Kas sa oled varem teises kohas töötanud?

JAH

Kus sa töötasid?
Mis tööd sa tegid?
Kuidas sa töökoha leidsid?
•

Sõbra kaudu

•

Internetist

•

Töötukassa kaudu

•

Sotsiaaltöötaja aitas

•

Koolis/asutuse kaudu

•

Tugiühingu kaudu

•

Pere aitas

Kas keegi aitas sind?

JAH

EI

JAH

EI

Kes sind aitas?
Kas sulle meeldis sinu töö?

Milliseid tööülesandeid tegid hästi? / Millised tööülesanded meeldisid?
Mis valmistas sulle töö tegemisel raskusi?/ Mis ei meeldinud töö tegemisel?
•

Ajakavast kinni pidamine

•

Teistega suhtlemine

•

Töö ise on raske

Kus sa tahaksid töötada?

Millist tööd sa tahaksid teha?

EI

Kui klient hetkel ei tööta, siis alljärgnevad küsimused:
Mis põhjusel sa ei tööta?
•

Kaotasin töökoha, töö lõppes

•

Ei leia tööd

•

Ei viitsi töötada

•

Väike palk

•

Pere ei taha, et ma töötan

•

Ei ole valmis tööelu alustama

Kus sa tahaksid töötada?

Millist tööd sa tahaksid teha?

Aitäh!

