Karta účastníka (pri vstupe do aktivity projektu)
Vzdelávací kurz: (uveďte názov podľa ponuky vzdelávania)
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Dátum narodenia
Rodné číslo

☐ Žena

Pohlavie

☐ Muž

Telefónny kontakt
(nepovinný údaj)

E-mail
Lokalita

☐ SK

☐ EÚ

☐ Mimo EÚ

Štát (NUTS 0)
Územie (NUTS I)
Región (NUTS II)
Samospráva (NUTS III)
Okres (NUTS IV)
Obec (NUTS V)
PSČ
Ulica
Číslo
Aktivita projektu
Typ záznamu
Dátum záznamu

Organizovanie vzdelávacích aktivít v kreatívnej a umeleckej
oblasti
Pri vstupe

„Tento projekt je financovaný z ESF“

Zamestnanecké postavenie – výber len jednej hodnoty

Nezamestnaná osoba

Dlhodobo
nezamestnaná osoba

Neaktívna osoba

Neaktívna osoba, ktorá
nie je zamestnaná ani
v procese vzdelávania
alebo odbornej
prípravy

Zamestnaná osoba,
vrátane SZČO

Sú osoby v zmysle § 6 (uchádzač o zamestnanie) zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide o osoby, ktoré
sú bez práce, sú k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajú
prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce
(vrátane osôb na rodičovskej dovolenke, ak sú registrované
na úrade práce).
Sú uchádzači o zamestnanie súvisle nezamestnaní viac ako
12 mesiacov (menej ako 25 roční nezamestnaní viac ako 6
mesiacov). Dlhodobo nezamestnané osoby sú podskupinou
kategórie „Nezamestnaná osoba".
Sú osoby, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú evidované ako
uchádzači o zamestnanie. Sú to študujúci, účastníci
odbornej prípravy, dôchodcovia, osoby ktoré zanechali
podnikanie, osoby s trvalým zdravotným postihnutím,
osoby trvale v domácnosti, osoby na rodičovskej
dovolenke, ak po skončení zákonnej rodičovskej dovolenky
nie sú zamestnané ani registrované na úrade práce,
prípadne ďalšie. Neaktívnymi osobami sú aj záujemci
o zamestnanie (§ 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti).
Sú neaktívne osoby, okrem študujúcich osôb a účastníkov
odbornej prípravy. Ide o podskupinu kategórie „Neaktívna
osoba“
Sú osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov, ktoré vykonávajú
prácu za mzdu, za účelom zisku alebo rodinného zisku
alebo keď nie sú v práci, ale majú prácu alebo podnikanie
aj ak z práce / podnikania dočasne absentujú napr. z
dôvodu uznania za dočasne práce neschopného.
Zamestnané osoby zahŕňajú aj SZČO, osoby na materskej,
rodičovskej dovolenke a osoby v podporovanom
zamestnaní. Za SZČO sú považované osoby podľa § 5
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Za SZČO
sú považovaní aj pomáhajúci členovia rodiny (pracujúci
členovia rodiny, ktorí nedostávajú mzdu, sa považujú za
zamestnané osoby, ak svojou prácou priamo prispievajú k
prevádzke podnikateľského podniku, farmy alebo praxe,
ktorú vlastní alebo prevádzkuje príbuzná osoba, ktorá je
členom tej istej domácnosti). Pre projekty podporené v
rámci IZM nie je relevantné sledovanie účastníkov v rámci
tejto kategórie.
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☐

☐

☐

☐

☐

Vzdelanie – výber len jednej hodnoty
ISCED 0

ISCED 1

ISCED 2
ISCED 3
ISCED 4
ISCED 5
ISCED 6
ISCED 7
ISCED 8

Nezaradené

Predprimárne vzdelanie (bez vzdelania, materská škola,
špeciálna materská škola, nedokončený 1. Stupeň ZŠ)
Primárne vzdelanie (1. Stupeň ZŠ)
Pozn. Pokiaľ ide o účastníka, ktorý nedosiahol základné
vzdelanie (ISCED 1), ale je vo veku nižšom ako je obvyklý
vek dosiahnutia základného vzdelania (t.j. ide o žiaka),
započíta sa ako osoba s dosiahnutým základným vzdelaním
(ISCED 1).
Nižšie sekundárne vzdelanie (2. Stupeň ZŠ a nižšie ročníky
osemročných gymnázií)
Vyššie sekundárne vzdelanie (Stredné školy s maturitou)

☐

☐

☐

☐
Post-sekundárne vzdelanie (pomaturitné kvalifikačné ☐
štúdium)
Krátke terciárne vzdelanie (vyššie odborné vzdelanie)

☐
Bakalárske alebo ekvivalentné (1 stupeň vysokoškolského ☐
vzdelania)
Magisterské alebo ekvivalentné (2 stupeň vysokoškolského
vzdelania)
Doktorantské
alebo
ekvivalentné
(3.
Stupeň
vysokoškolského vzdelania)
Pokiaľ ide o osobu vo veku vyššom ako je obvyklé pre
dosiahnutie základného vzdelania a nedosiahla ISCED 1,
takáto osoba sa nezapočíta pod žiadny údaj týkajúci sa
dosiahnutého vzdelania a je započítaná len v rámci
kategórie „Iná znevýhodnená osoba - citlivý údaj“.

☐
☐

☐

Znevýhodnenie – možnosť výberu viacerých hodnôt

Domácnosť
nezamestnaných
s vyživovanými deťmi

Domácnosť
nezamestnaných bez
vyživovaných detí

Domácnosť je definovaná ako útvar tvoriaci domácnosť alebo ako sociálny
útvar, ktorý: má spoločný režim; zdieľa náklady na domácnosť a
každodenné potreby; zdieľa spoločné bydlisko. Domácnosť môže tvoriť buď
jedna osoba, ktorá žije sama, alebo skupina osôb, ktoré nemusia byť
nevyhnutne v príbuzenskom vzťahu a spoločne žijú na tej istej adrese,
starajú sa o chod domácnosti, t.j. zdieľajú spoločne aspoň jedno jedlo
denne alebo zdieľajú spoločnú obývaciu miestnosť. Žiadny z členov
domácnosti nie je zamestnaný, t.j. všetci členovia domácnosti bez ohľadu na
vek sú buď nezamestnané osoby alebo neaktívne osoby a zároveň v
domácnosti sa nachádza jedno alebo viac vyživovaných detí vo veku od 0
do 17 rokov alebo v prípade denného štúdia na VŠ aj vo veku 18 - 24 rokov.
Domácnosť je definovaná ako útvar tvoriaci domácnosť alebo ako sociálny
útvar, ktorý: má spoločný režim; zdieľa náklady na domácnosť a
každodenné potreby; zdieľa spoločné bydlisko. Domácnosť môže tvoriť buď
jedna osoba, ktorá žije sama, alebo skupina osôb, ktoré nemusia byť
nevyhnutne v príbuzenskom vzťahu a spoločne žijú na tej istej adrese,
starajú sa o chod domácnosti, t.j. stretávajú sa spoločne aspoň pri jednom
jedle denne alebo zdieľajú spoločnú obývaciu miestnosť. Žiadny z členov
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☐

☐

Domácnosť s jedným
rodičom

Migrant, účastník
s cudzím pôvodom,
príslušník menšiny
(Vrátane
marginalizovaných
komunít ako sú
napríklad Rómovia) –
citlivý údaj (nemusí sa
uvádzať, ak účastník
písomne odmietol
poskytnúť tieto
informácie

Zdravotne postihnutý citlivý údaj (nemusí sa
uvádzať, ak účastník
písomne odmietol
poskytnúť tieto
informácie

Iné - citlivý údaj
(nemusí sa uvádzať, ak
účastník písomne
odmietol poskytnúť tieto
informácie

domácnosti nie je zamestnaný, t.j. všetci členovia domácnosti bez ohľadu na
vek sú buď nezamestnané osoby alebo neaktívne osoby a zároveň v
domácnosti sa nenachádza žiadne vyživované dieťa vo veku od 0 do 17
rokov alebo v prípade denného štúdia na VŠ aj vo veku 18 - 24 rokov.
Domácnosť je definovaná ako útvar tvoriaci domácnosť alebo ako sociálny
útvar, ktorý: má spoločný režim; zdieľa náklady na domácnosť a
každodenné potreby; zdieľa spoločné bydlisko. Domácnosť môže tvoriť buď
jedna osoba, ktorá žije sama, alebo skupina osôb, ktoré nemusia byť
nevyhnutne v príbuzenskom vzťahu a spoločne žijú na tej istej adrese,
starajú sa o chod domácnosti, t.j. stretávajú sa spoločne aspoň pri jednom
jedle denne alebo zdieľajú spoločnú obývaciu miestnosť. Domácnosť
zahŕňa len jednu dospelú osobu nad 18 rokov veku bez ohľadu na
zamestnanecké postavenie. V domácnosti sa nachádza jedno alebo viac
vyživovaných detí vo veku od 0 do 17 rokov, alebo v prípade denného štúdia
na VŠ aj vo veku 18 - 24 rokov.
Prisťahovalcom (migrantom) je podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č.
862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a
medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č.
311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov taká osoba, ktorá
predtým mala obvyklý pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a
ktorá získa svoj obvyklý pobyt na území členského štátu na obdobie, ktoré
trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov.
Účastník s cudzím pôvodom je osoba, ktorej rodičia sa narodili mimo
územia Slovenskej republiky.Pojem menšina v spojitosti so znevýhodnením
sa môže vzťahovať na akúkoľvek skupinu, ktorá na základe svojich
charakteristických znakov je predmetom diskriminácie, pričom môže ísť o
národnostnú menšinu, etnickú skupinu, sociálne vylúčené skupiny alebo
marginalizované komunity ako sú napríklad Rómovia.
Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými
telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami,
ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a
účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.
Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným
postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným
postihnutím (buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
(osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)
sú také osoby, ktoré majú istú formu znevýhodnenia, ale nespadajú do
kategórie „Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny“, ani do
kategórie „Účastníci so zdravotným postihnutím“. Patria sem osoby trpiace
materiálnou depriváciou, žijúce pod hranicou chudoby (podľa prieskumu
ŠÚ SR) a pod. V rámci tejto kategórie sú vykazovaní aj bezdomovci alebo
osoby postihnuté vylúčením z bývania a osoby, ktoré nedosiahli základné
vzdelanie, avšak už prekročili vekovú hranicu počas ktorej sa dosahuje
základné vzdelanie (ISCED 1).
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☐

☐

☐

☐

