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1. 
ADATLAP 

a kiválasztási folyamatban résztvevıkrıl 
 
 

A résztvev ı neme:   
1. férfi 1. 
2. nı 

 
2. A résztvev ı kora:   
 
 

A résztvev ı iskolai végzettsége   
1. kevesebb, mint 8-általános  
2. befejezett 8-általános 
3. középiskola érettségi nélkül 
4. középiskola érettségivel 
5. felsıfokú diploma nélkül 

3. 

6. fıiskola, egyetem 
 
 

A résztvev ı szakképzetséggel rendelkezik:   
1. igen 4. 
2. nem 

 
 

5. Ha igen, a szakképzettség(ek) 
megnevezése:  

 
 
6. Melyik célcsoportba tartozik? 

(Több válasz is jelölhetı - jelölje x-szel) 
 

 − tartósan munkanélküli  
 − alacsony iskolai végzettségő munkanélküli  
 − elavult, nem piacképes szakképzettséggel 

rendelkezı munkanélküli 
 

 − roma származású   
 − 45 év feletti munkanélküli  
 − büntetıeljárásban terheltnek minısülı  
 − fogyatékossággal élı  
 − megváltozott munkaképességő  
 − hátrányos helyzető munkanélküli fiatal  
 − gyesrıl, gyedrıl, ápolási díjról visszatérı  
 − gyógyult vagy gyógyulófélben lévı 

szenvedélybeteg 
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7. A jelentkezést megel ızıen hány hónapig nem dolgozott:    
 
 

A résztvev ı honnan szerzett információt a projekt indításáról (1):   
  1. Munkaügyi Központ, vagy kirendeltségétıl 
  2. önkormányzattól 
  3. kisebbségi önkormányzattól 
  4. helyi sajtóból 
  5. helyi rádióból 
  6. helyi televízióból 
  7. szórólapról 
  8. szociális intézménytıl 
  9. más civil szervezettıl 
10. a (fı)kedvezményezettıl 
11. rokonaitól 

8. 

12. ismerıseitıl 
Egyéb, éspedig: 

  
  
  
  
 
 

A jelentkez ıt bevonták a programba:   
1. igen 9. 
2. nem 

 
 

Ha igen, akkor a 2 - 3. adatlap kitöltése!! 
 

 
Ha nem, az elutasítás oka (címszavakban):   

 
 
 
 
 

10. 

 
 
 

Ha a kiválasztott személy nem vállalta a programban  való részvételt, 
mi volt az oka (címszavakban): 

  

 
 

11. 
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 Az elutasított kapott-e valamilyen segítséget a más hol történ ı 
munkavállaláshoz: 

 
 

1. igen 
12. 

2. nem 
 
 

Ha igen, akkor milyen típusú segítséget (címszavakb an):   
 
 
 
 

13. 

 
 
 


