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Dokument nr 4 – Status na rynku pracy
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie , wykorzystywane wyłącznie do celów
sprawozdawczości z realizacji projektu. Przekazywane dane objęte są ochroną danych osobowych.
Dane uczestnika Projektu dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od
zakończenia udziału)
Możliwe jest odnotowanie MAKSYMALNIE DWÓCH rezultatów związanych z uczestnictwem w projekcie,
monitorowanych po zakończeniu udziału. W takim przypadku jeden z rezultatów należy zaznaczyć w
SYTUACJI 1, a drugi w SYTUACJI 2.
WYPEŁNIA UCZESTNIK PROJEKTU (proszę odpowiednio uzupełnić
rubrykę lub właściwe zaznaczyć znakiem „x”)
Dane uczestnika
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Płeć: (kobieta/mężczyzna)
Data zakończenia udziału w
projekcie
SYTUACJA 1
ZAZNACZ TYLKO JEDEN REZULTAT
Inne
Osoba kontynuuje zatrudnienie
Osoba nabyła kompetencje
Osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie
Osoba podjęła kształcenie lub szkolenie osoba podjęła pracę/rozpoczęła
prowadzenie działalności na własny rachunek
Osoba poszukująca pracy
Osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka
Osoba pracująca/prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka
Osoba uzyskała kwalifikacje
Sytuacja w trakcie monitorowania
SYTUACJA 2

ZAZNACZ TYLKO JEDEN REZULTAT
Inne
Osoba kontynuuje zatrudnienie
Osoba nabyła kompetencje

Nie dotyczy
Osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie
Osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

Osoba podjęła pracę/rozpoczęła prowadzenie działalności na własny
rachunek
Osoba poszukująca pracy
Osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowywaniem dziecka
Osoba pracująca/prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka
Osoba uzyskała kwalifikacje
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE ZGODNIE Z ZAPLANOWANĄ ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA
TAK

NIE

……………………………………..
/Miejscowość i data/

……………………………………….
/Czytelny podpis uczestnika projektu/

UWAGA !














Zakończenie udziału w projekcie jest rozumiane jako zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką
(zgodnie z założeniami projektu), jak i przedwczesne opuszczenie projektu, tj. przerwanie udziału w
projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.
Jeśli osoba po zakończeniu udziału w projekcie uzyskała kwalifikacje i jednocześnie nabyła kompetencje,
należy wskazać wyłącznie fakt uzyskania kwalifikacji, który jest zazwyczaj powiązany z uzyskaniem
certyfikatu i wybrać taką wartość w polu SYTUACJA 1 lub SYTUACJA 2.
W sytuacji, gdy wsparciem w projekcie została objęta osoba w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 i do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie pracuje lub poszukuje pracy
należy w polu SYTUACJA 1 lub SYTUACJA 2 wybrać jedną z dwóch wartości z listy: ”osoba
pracująca/prowadząca
działalność
na
własny
rachunek
po
przerwie
związanej
z
urodzeniem/wychowywaniem dziecka” lub „osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowywaniem dziecka”. Błędem jest w tym przypadku wybór z listy wartości „osoba
poszukująca pracy” lub „osoba podjęła pracę/rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek”.
W przypadku, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie nie podjęła żadnej aktywności (ze
wskazanych w pozostałych opcjach) wybierz z listy wartość „osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności
po zakończeniu udziału w projekcie”. W sytuacji gdy podjęła aktywność, która nie została wymieniona na
liście wybierz wartość „inne”.
W sytuacji, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie podjęła jedną aktywność, np. podjęła
kształcenie lub szkolenie, wybierz z listy w polu SYTUACJA 1 odpowiednią wartość natomiast w polu
SYTUACJA 2 wskaż „nie dotyczy”.
Jeśli uczestnik podczas realizacji projektu uczestniczył np. w cyklu szkoleń, dzięki któremu uzyskał
kwalifikacje należy ten rezultat uwzględnić w SYTUACJI 1 lub SYTUACJI 2 poprzez wybór z listy
wartości „osoba uzyskała kwalifikacje”. Nie jest istotne czy osoba ta uzyskała kwalifikacje w wyniku
udziału w projekcie EFS czy poza nim.
Należy wskazać w SYTUACJI 1 lub SYTUACJI 2 wartość „osoba podjęła kształcenie lub szkolenie” tylko
w przypadku, gdy uczestnik rozpoczął udział w kształceniu/szkoleniu do czterech tygodni po zakończeniu
udziału w projekcie. Jeśli tylko zarejestrował/zgłosił się w tym czasie do udziału w kształceniu/szkoleniu,
ale nie zostało ono jeszcze rozpoczęte, nie należy uwzględniać tego faktu w rezultacie projektu.

