Załącznik nr. 5- Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
(SL2014) w zakresie uczestników objętych wsparciem w ramach projektu do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach w
ramach projektu pt.: „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA DO CENTRALNEGO
SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (SL2014)
W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU „Prawo

gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”
Informacje o Projekcie:
Lp. Nazwa
1
Nazwa Realizatora Projektu (beneficjenta): Uczelnia Łazarskiego (Lider) /Uniwersytet
Warszawski (Partner 1) /Uniwersytet Łódzki (Partner 2)* (niepotrzebne skreślić)
2
Nr umowy/ decyzji/ aneksu: POWR 02.17.00-00-0045/16-00
3
Tytuł projektu: „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
5
Okres realizacji projektu: 01.04.2017r.-30.06.2019r.

Dane Uczestników Projektu otrzymujących wsparcie:

Lp. Nazwa
1

Kraj

2

Imię

3

Nazwisko

4

PESEL

5

Płeć

6

Wiek w
Projektu

chwili

Wykształcenie
7

8

Województwo

przystąpienia




Kobieta
Mężczyzna








Niższe niż podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Policealne
Wyższe

do

9

Powiat

10

Gmina

11

Miejscowość

12

Ulica

13

Nr budynku

14

Nr lokalu

15

Kod pocztowy

16

Obszar
wg
(DEGURBA)

17

Telefon kontaktowy

18

Adres e-mail

19

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do Projektu



osoba pracująca

20

W tym:







osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba prowadząca działalność na własny
rachunek
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
inne
Tak
Nie
Odmowa podania informacji

stopnia

urbanizacji ------------------------

21

Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia







22

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań




Tak
Nie

23

Osoba z niepełnosprawnościami





Tak
Nie
Odmowa podania informacji

24

Osoba
przebywająca
w
gospodarstwie domowym bez osób
pracującychi




Tak
Nie

25

W tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu




Tak
Nie

26

Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu




Tak
Nie

27

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione
powyżej)ii





Tak
Nie
Odmowa podania informacji

28** Data rozpoczęcia udziału w projekcie
29** Data zakończenia udziału w projekcie
30** Zakończenie udziału osoby we
wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla
niej ścieżką uczestnictwa

Tak
Nie

31** Powód wycofania się z proponowanej
formy wsparcia
**Pkt 28-31 wypełnia koordynator projektu

Podane przeze mnie informacje zawarte w powyższej tabeli są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

……..……………………………………………………
(data, czytelny podpis Uczestnika/ czki Projektu)

i

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo
bezrobotni albo bierni zawodowo.
ii
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należą: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć
brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby
bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich.

