Eiropas Sociālā fonda pasākuma dalībnieka aptaujas anketa

Pamatinformācija
par dalībnieku

Kontaktinformācija

1. Informācija par
dalību

0.1.

Dalībnieka vārds, uzvārds

0.2.

Dalībnieka personas kods

0.3.

Dalībnieka vecums

0.4.

Dalībnieka dzimums (atzīmēt ar X)

0.5.

Deklarētā dzīvesvieta (republikas pilsēta/ novads)

0.6.

Faktiskās darbības veikšanas vieta (republikas pilsēta/ novads)

0.10.2. Dalībnieka tālruņa numurs (ja pieejams)
1.1.

Projekta darbības nosaukums atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.sadaļai

Aizpilda pasākuma organizators

1.2.

Semināra/ apmācības/ konsultācijas/ cita pasākuma (darbības) nosaukums

Aizpilda pasākuma organizators

1.3.

Semināra/ apmācības/ konsultācijas/ cita pasākuma (darbības) sākuma datums

Aizpilda pasākuma organizators

1.4.

Semināra/ apmācības/ konsultācijas/ cita pasākuma (darbības) beigu datums

Aizpilda pasākuma organizators

1.5.

Dalības ilgums (apmācībām – akadēmiskās st., konsultācijām – skaits)

Aizpilda pasākuma organizators

1.6.

Dalības pārtraukšanas datums

Aizpilda pasākuma organizators

2.1.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir nodarbināta persona, tostarp pašnodarbināta
persona

2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
3.1.
3.1.1.

3. Dalībnieku
dalījums pēc sociālās
atstumtības riskam
pakļautajām grupām

Vīrietis

0.10.1. Dalībnieka e-pasta adrese (ja pieejama)

2.2.
2. Dalībnieku
dalījums pēc statusa
darba tirgū

Sieviete

3.2.

Bezdarbnieks1

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir bezdarbnieks

t.sk., ilgstošais bezdarbnieks 2
Neaktīva persona3

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir neaktīva
persona

t.sk., izglītībā vai apmācībā
neiesaistīta neaktīva persona

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks atrodas izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas
brīdi
Atzīmēt ar X, ja dalībnieks migrants, ar
ārvalstu izcelsmi vai pārstāv minoritātes
(tostarp sociāli atstumtās kopienas,
piemēram, romi)

Migrants, dalībnieks ar ārvalstu
izcelsmi, minoritātes pārstāvis4

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir ar invaliditāti, t.sk.:

3.2.1.

redzes traucējumiem

3.2.2.

dzirdes traucējumiem

3.2.3.

kustību traucējumiem

3.2.4.

psihiskiem traucējumiem
cita veida invaliditāte

3.2.5.

4. Dalībnieku
dalījums pēc
izglītības

5. Dalībnieku
dalījums pēc
mājsaimniecībām

3.3.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir cita nelabvēlīgā situācijā esoša persona 5

4.1.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ar pamatskolas izglītību vai zemākā līmeņa vidējo
izglītību

4.2.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ar vidējo izglītību vai pēcvidējo izglītību

4.3.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ar augstāko izglītību

5.1.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir no mājsaimniecības, kurā neviens nav nodarbināts

5.1.1.
5.2.

t.sk., dalībnieks no mājsaimniecības, kurā neviens nav nodarbināts, ar apgādībā
esošiem bērniem
Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir no viena pieaugušā mājsaimniecības ar apgādībā
esošiem bērniem

5.4.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir bezpajumtnieks vai mājokli zaudējusi persona 6
Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir no trūcīgas un/ vai maznodrošinātas ģimenes

6.1.

Atzīmēt ar X, ja dalībnieks ir no lauku apvidiem7

5.3.

6. Personas no lauku
apvidiem

t.sk. romi

6.1.1.

t.sk., persona, kas dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru 8

7. Atzīmēt ar X, ja dalībnieks atteicies sniegt informāciju vai sniedzis to daļēji

Piekrītu savu šajā anketā norādīto un valsts reģistros pieejamo personas datu uzglabāšanai, apstrādei, kā
arī pārbaudei, lai veiktu personas identifikāciju, kā arī piekrītu, ka normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, kārtībā un apjomā personas dati var tikt nodoti citām kompetentajām institūcijām to funkciju
nodrošināšanai
paraksts
Ja anketa tiek aizpildīta citas personas vārdā, norādiet pārstāvja datus:
Anketas aizpildītāja vārds, uzvārds
Saistība ar pārstāvāmo (tēvs, māte, aizbildnis, skolotājs, medicīnas personāls u.c.)
Pārstāvniecības nepieciešamība (invaliditāte, nepilngadīgs bērns u.c.)
Apliecinu, ka anketējamā persona piekrīt savu šajā anketā norādīto un valsts reģistros pieejamo personas
datu uzglabāšanai, apstrādei, kā arī pārbaudei, lai veiktu personas identifikāciju, kā arī piekrīt, ka
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā personas dati var tikt nodoti citām
kompetentajām institūcijām to funkciju nodrošināšanai
paraksts
1

Bezdarbnieki – personas, kas reģistrējušās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

2

Ilgstošie bezdarbnieki – pieaugušie (25 gadi un vairāk) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē ir ilgāk par 12 mēnešiem, jaunieši (līdz 25) – NVA
uzskaitē ir ilgāk par 6 mēnešiem.
3

Neaktīvas personas – ekonomiski neaktīvas personas jeb ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem,
ne arī pie darba meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošie invalīdi, mācību iestāžu audzēkņi un studenti darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu,
nestrādājošie pensionāri u.c.).
4

Migranti – personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties tajā uz dzīvi, kas uzskatāmi par ārzemniekiem, repatriantiem vai patvēruma
meklētājiem. 31.10.2002. likuma “Imigrācijas likums” 1. pantā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis un Latvijas nepilsonis. 21.09.1995.
likuma “Repatriācijas likums” 2. pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai
lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. 15.06.2009. likuma “Patvēruma likums” 1. pantā noteikts, ka patvēruma meklētājs
ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas
Republikā līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu.
5

Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas – šajā grupā uzskaita šādas personas:
- bērnus (līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai): kuri saņem ārpusģimenes aprūpi vai pamet to, kuru vecāki uzturas ārvalstīs, kuri aug sociālā riska ģimenēs;
- jauniešus (no 13 līdz 25 gadu vecumam atbilstoši Jaunatnes likumam), kuri nav ieguvuši pamatizglītību vismaz ISCED 1 līmenī;
- daudzbērnu ģimenes (Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā
esošus bērnus);
- personas, kuras aprūpē mājās apgādībā esošu personu;
- personas ar prognozējamu invaliditāti;
- no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas un līdzatkarīgos ģimenes locekļus;
- ieslodzījumā esošas un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
- no vardarbības cietušas personas un ģimenes un cilvēktirdzniecības upurus;
- bezpajumtniekus;
- ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par trūcīgām, t.sk., personas, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai;
- mājokļa pabalsta saņēmējus.
6

Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas – personas bez noteiktas dzīves vietas (t.sk., personas, kas apmetušās bezpajumtnieku patversmēs, krīzes centros,
bēgļu nometnēs).
7

Personas no lauku apvidiem – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar
iedzīvotāju skaitu virs 5000.
8

Personas, kas dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, vai personas, kas dzīvo lauku teritorijā (izņemot
Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Mārupes, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novadu)

