PROJEKTO DALYVIO APKLAUSOS ANKETA
––––––––––––––––––
(anketos pildymo data)
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (pildo projekto vykdytojas)
Pavadinimas
Projekto duomenys
Kodas
2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ (pildo projekto dalyvis)
Vardas (PDD1)
Projekto dalyvio
duomenys (PDD)

Pavardė (PDD2)

Gimimo data (PDD3)
El. paštas (PDD4)
Tel. Nr. (PDD5)
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO LYTĮ, STATUSĄ DARBO RINKOJE,
TURIMĄ IŠSILAVINIMĄ IR PRIKLAUSYMĄ SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPĖMS (pildo
projekto dalyvis)
Projekto dalyvio lytis
Vyras (V)
(pažymimas vienas
Moteris (M)
variantas)
3.1. Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje (pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas)
3.1.1. Dirbantis

Savarankiškai dirbantis (D1);
Dirbantis kitais pagrindais (D2);

3.1.2. Bedarbis

Bedarbis (nedirbantis mažiau nei 6 mėn.) (B1);
Bedarbis (nedirbantis nuo 6 iki 12 mėn.) (B2);
Bedarbis (nedirbantis daugiau nei 12 mėn.) (B3);

3.1.3. Ekonomiškai
neaktyvus

Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi (E1);
Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris nestudijuoja ar nesimoko (išėjęs į
pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, be uždarbio dirbantis namų
ūkyje ir pan.) (E2).

3.2. Projekto dalyvio turimas išsilavinimas

3.2.1. Dalyvavimas
formaliojo švietimo
programose

3.2.2. Dalyvavimas
neformaliojo švietimo
programose

(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas. Nurodomas išsilavinimas,
kuris jau yra įgytas.)
Asmuo, turintis pradinį (ISCED 1) arba pagrindinį išsilavinimą (ISCED
2) (I1), taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikas;
uo, turintis vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą
ir profesinę kvalifikaciją (ISCED 4) (I2);
uo, turintis aukštąjį išsilavinimą, įskaitant turinčius mokslo laipsnį
(ISCED 5–8) (I3);
Asmuo, nepriklausantis nė vienai paminėtai grupei (neturintis pradinio
išsilavinimo) (I4).
uo, kuris šiuo metu dalyvauja mokymuose (I5)
uo, kuris šiuo metu nedalyvauja jokiuose mokymuose, išskyrus šio
projekto mokymus išskyrus šio projekto mokymus (I6)

2
3.3. Projekto dalyvio priklausymas socialinės rizikos grupėms
(Pažymimas vienas arba keli labiausiai tinkantys variantai.)
bedarbiai (G1);
is, kuriame visi yra bedarbiai (G2);
tokias
bendruomenes kaip romai) (G3);
Neįgalus asmuo (G4);
asmuo (G5);
Asmuo, priklausantis kitoms socialinės rizikos grupėms (G7);
Asmuo nepriklausantis nė vienai paminėtai socialinės rizikos grupei (G8).
4. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO ATITIKTĮ KITIEMS KRITERIJAMS (pildo
projekto dalyvis)
Kita informacija apie
dalyvį
(pažymima „Taip“, jei
projekto dalyvis atitinka
kriterijų, arba „Ne“, jei
neatitinka)

Ministerijos arba įgyvendinančiosios institucijos
suformuluotas kriterijus (pvz., Kaimo
gyvenamosios vietovės gyventojas) (K1)

Taip 

Ministerijos arba įgyvendinančiosios institucijos
suformuluotas kriterijus (Kn)

Taip 

Ne 

Ne 

5. KITI POŽYMIAI

Kiti požymiai

Kitas požymis, kurį, prireikus, įveda
įgyvendinančioji institucija. (Kp)

Patvirtinu, kad šios projekto dalyvio apklausos anketos 2–5 punktuose pateikta informacija yra
teisinga.
Sutinku, kad visi užpildytos apklausos anketos duomenys būtų perduoti atsakingoms institucijoms
ir gali būti naudojami projekto įgyvendinimo priežiūros, mokymų vertinimo ir socialinių tyrimų tikslais.
Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija gautų viešuosiuose registruose prieinamus mano asmens
duomenis, reikalingus projekto įgyvendinimo priežiūrai ir mokymų vertinimui.
Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme
______________________
(parašas)
_________________________

_____________________

(vardas, pavardė)

