
Adresa trvalého bydliště 

Obec: 

Část obce: 

Ulice: 

Č.p.:                          č.o. 

PSČ: 

Titul před:                                 Titul za: 

Jméno: 

Příjmení: 

Datum narození:  

Telefon: 

E-mail: 

Základní údaje o podpořené osobě ( k datu zahájení účasti osoby v projektu). 

 Podle pohlaví (Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.) 

 Muži 
 Ženy 
 
 Podle postavení na trhu práce (Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených 

skupin. V případě souběhu se uvádí převažující charakteristika.) 

 Zaměstnanci 
 Osoby samostatně výdělečně činné 
 Osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této dovolené 

zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné 
 Dlouhodobě nezaměstnaní, registrovaní na Úřadu práce ČR 
 Nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR 
 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 
 Neaktivní osoby – ostatní 
 
 Podle nejvyššího dosaženého vzdělání (Podpořená osoba musí patřit do jedné z 

vymezených skupin.) 

 bez vzdělání a jinde neuvedené 
 1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4. ročník 

8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1. - 2. ročník 6letých gymnázií, tj. 
osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

 středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj. osoby s 
vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním 

 vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj. osoby s 
terciárním (ISCED 5 až 8) vzděláním 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Podle typu znevýhodnění  (Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin, příp. 
do žádné, citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.) 

 migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně 
marginalizovaných společenství jako jsou Romové) 

 osoby se zdravotním postižením 
 osoby s jiným znevýhodněním 
 
 Podle přístupu k bydlení (Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.) 

 osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení 
 
 Podle sektoru ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní (Podpořená 

osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin. V případě působení v různých sektorech se 
vybírá ten, který převažuje.) 

 osoby působící v neziskovém sektoru, 
 osoby působící v podnikatelském sektoru, 
 osoby působící ve veřejném sektoru. 
 
 Podle specifikace působení ve veřejném sektoru (Vyplňují pouze osoby působící ve 

veřejném sektoru. Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.) 

 zaměstnanci, 
 ministerstva, 
 ústředního správního úřadu, 
 některého z ostatních správních úřadů nebo 
 územních samosprávných celků, 
 kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. 

obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon takových prací. 


