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3. 
ADATLAP 

a projektek résztvevıirıl 

 
 

1. 

A résztvevı neme: 
 

1. férfi 
2. nı 
 

 

 
2. A résztvevı kora:  

 

3. 

A projektben résztvevı családi állapota: 
 

1. hajadon, nıtlen 
2. házas 
3. özvegy 
4. elvált 

 

 

   
4. A résztvevı háztartásában élık száma  

 
A résztvevı háztartásának összetétele gazdasági aktivitás szerint 

 
1. foglalkoztatottak száma (fı)  

2. munkanélküliek száma (fı)  

3. inaktív keresık száma (fı)  

5. 

4. eltartottak száma (fı)  

6. 

A résztvevı családjának típusa: 
 

1. házaspár 
2. élettárs 
3. házaspár, (élettárs) gyerekkel 
4. apa gyermekkel 
5. anya gyermekkel 
6. más rokonnal él 
7. nem családban él 
8. bentlakásos intézményben él 
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7. A résztvevı gyermekeinek száma 
 

 

8. A résztvevı háztartásában élı gyermekek száma                 
   

9. Hány szobás a lakás?  
   
10. A lakás komfortfokozata 

 
1. összkomfortos 
2. komfortos 
3. félkomfortos 
4. komfort nélküli 

 

 

   
11. A résztvevı lakóhelye:  

 
1. megyei jogú város 
2. egyéb város 
3. község 
4. tanya 

 

 

 
 

  

12. A résztvevı lakóhelye elmaradott településnek 
tekinthetı-e: 
 
a 7/2003.(I. 14), Kormányrendelet alapján! 

 
1. igen 
2. nem 

  

 

   
13. Melyik célcsoportba tartozik?  

(több válasz is jelölhetı – jelölje X-szel) 
 

 − alacsony iskolai végzettségő munkanélküli  

 − elavult, nem piacképes szakképzettséggel 
rendelkezı munkanélküli 

 

 − roma   

 − 45 év feletti munkanélküli  

 − büntetıeljárásban terheltnek minısülı  

 − fogyatékossággal élı  

 − megváltozott munkaképességő  

 − hátrányos helyzető munkanélküli fiatal  

 − gyesrıl, gyedrıl, ápolási díjról visszatérı  
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 − gyógyult vagy gyógyulófélben lévı 

szenvedélybeteg 

 

 

14. 

A résztvevı iskolai végzettsége: 
 

1. általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 
2. általános iskola 8. évfolyam 
3. szakmunkásképzı 
4. középiskola érettségivel 
5. egyetem, fıiskola oklevéllel 
 

 

 

15. 

Szakképzettséggel rendelkezik: 
 

1. igen 
2. nem 
 

 

 
16. Ha igen, a szakképzettség(ek) 

megnevezése: 
 

 
17. Hány évet dolgozott összesen:  

 
18. A programba kerülés elıtt közvetlenül hány hónapig nem dolgozott? 

 

19. 

A résztvevı gazdasági aktivitása a programba történı 
bevonása elıtt: 
 

1. foglalkoztatott 
2. munkanélküli  
3. inaktív keresı 
4. eltartott 

 

 

 

20. 

Ha foglalkoztatott volt, akkor 
 

1. támogatott foglalkoztatásban 
2. nem támogatott foglalkoztatásban 
 

 

 
 

21. 

Ha munkanélküli volt, részesült-e ellátásban: 
 

1. igen   
2. nem 
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22. A munkanélküli ellátás típusa (legutolsó): 

 
1. Munkanélküli járadék 
2. Rendszeres szociális segély 
3. Jövedelempótló támogatás 
 

 

 

23. 
A résztvevı a programba történı bevonása elıtt, mennyi 
ideig volt munkanélküli (hónapokban megadva):                

 

 
24. Eddigi élete során hányszor volt munkanélküli:  

 
25. Az összes munkanélküliség idıtartama (kb. 

hónapokban): 
 

   
26. Ha fogyatékossággal élı vagy megváltozott 

munkaképességő, milyen egészségi problémája van? 
 

   
27. Hány %-os a hivatalosan megállapított munkaképesség 

csökkenése? 
 

 
 

28. 
A résztvevı tervezett 
munkaköre 

 

 

29. 
Milyen képzésben vesz 
majd részt? 

 

 

30. 
Milyen fejlesztı, 
felkészítı programban 
tervezik részvételét?  

 

 

31. 

Milyen foglalkoztatást 
segítı 
szolgáltatás(oka)t 
terveznek számára a 
pályázatukban 
felsoroltak közül? 

 

 


