INFORMACE POŽADOVANÉ V DOTAZNÍKU PODPOŘENÉ
OSOBY V RÁMCI PROJEKTU POVEZ II
VSTUPNÍ DOTAZNÍK (DOTAZNÍK č. 1)
Místo trvalého pobytu:








ulice
město
číslo popisné
PSČ
e-mail - nepovinné pole
telefon - nepovinné pole

Pohlaví:
 muži
 ženy
Postavení na trhu práce:
1
 nezaměstnaní – ostatní
2
 dlouhodobě nezaměstnaní
 osoby samostatně výdělečně činné, včetně žen na mateřské dovolené, které
byly před nástupem této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými
 zaměstnanci, včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené zaměstnány
 neaktivní osoby,3 které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy,
včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské dovolené, které
nebyly před nástupem této dovolené ani zaměstnány, ani nepatřily mezi
osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob pobírajících invalidní
důchod a osob pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně činných a nejsou
registrované na Úřadu práce ČR
 neaktivní osoby4 - ostatní
Nejvyšší dosažené vzdělání:
 osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2)5
vzděláním

1

Za nezaměstnanou osobu – ostatní je pro účely monitorování považována osoba registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání), která nepatří mezi dlouhodobě nezaměstnané.
2
Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců
nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12
měsíců.
3
Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
4
Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
5
„ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté.

 osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4)6
vzděláním
 osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)7 vzděláním
Typ znevýhodnění:
 migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně
marginalizovaných komunit jako jsou Romové)8
 osoby se zdravotním postižením 9
 osoby s jiným znevýhodněním
Přístup k bydlení:
 osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení10
Sektor ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní:
 osoby působící v neziskovém sektoru
 osoby působící v podnikatelském sektoru

6

„ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až střední všeobecné vzdělání s
maturitou víceleté.
7
„ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání.
8
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); pocházejí z území mimo ČR; náleží do některé
z menšin; či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou národnostní
menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny.
9
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně
znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec
výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona
č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.
10
Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby,
zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.), osoby
v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž potřebují speciální
pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.

