Карта за участие
по проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“
Участниците са лица, които се ползват пряко от интервенция на ОП НОИР, които могат да
бъдат идентифицирани и от които може да бъде поискана информация за техните характеристики,
и за които са определени конкретни разходи. Други лица не се считат за участници.
...............................................................................................................................................
Име, бащино име и фамилия на участника

...............................................................................................................................................
Име, бащино име и фамилия на родител (настойник) – при непълнолетен участник

Пол:

□ мъж □ жена

Настоящ адрес
Телефон:

Трудов статус
Степен на
завършено
образование

Принадлежнос
т към уязвими
групи

Домакинство

Възраст при включване в проекта:

Област:

□ под 25 г.

.............................................
ЕГН на участника

□ над 54 г.

Община:

□ друга

Гр./с.

E-mail:

□ заето лице □ неактивно лице □ неактивно лице извън образование или обучение
□ самонаето лице □ безработен до 6 месеца □ безработен над 6 месеца □ безработен над 12 месеца
□ без образование □ основно (начално или прогимназиално)
□ средно (гимназия, професионална гимназия или средно общообразователно училище)
□ следгимназиално (професионално обучение ІV степен, след средно образование) □ висше

□
Не

□ роми
□ други
етнически
малцинства

□ мигрант
□ участник с

□ хора с увреждания
□ други хора в

произход от друга
държава

неравностойно
положение

□ бездомни или
засегнати от
изключване от
жилищно настаняване

□ Участници, които живеят в безработни домакинства
□ Участници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжка
□ Участници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка

Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани
(декларация съгласно чл.5, ал.2,т.2 от Закона за защита на личните данни)

................................
съгласен
съм
(подпис)

Участие в дейности по проекта (попълва се от бенефициента):
Дата на включване в проекта ……………..……………..

Място на
Област:
участие
Ако лицето е участвало до планирания
край на дейностите, след приключване
на участието в проекта:
Ако лицето е напуснало преди
планирания край на дейностите,
причина за отпадането е:
Подпис на ръководителя на дейността:

Дата на напускане на проекта ……………………………..

Община:

Гр./с.

□ продължава своето образование/обучение □ търси работа
□ получава предложение за работа, образование или обучение
□ работи при същия работодател
□ работи при друг работодател
□ работи като самонает
□ продължаване на образование/обучение
□ предложение за друга работа

□ лични причини

□ друго ………..…

Указания и дефиниции за някои понятия:
Първата част от картата за участие се попълва от участника (при непълнолетен участник – от родител
или настойник) при започване на участие в проекта и се съхранява от бенефициента.
Ако участникът посочи етническа принадлежност, се изисква подписване на декларация за съгласие
данните за етнически или расов произход да бъдат обработвани.
Втората част се попълва от бенефициента след като лицето приключи участието си в проекта.
Дата на включване в проекта – дата на първо участие на лицето в проектна дейност.
Дата на напускане на проекта – дата на последно участие на лицето в проектна дейност, независимо
дали е участвало до планирания край или е приключило участието си по-рано от планираното.
При попълване трябва да се имат предвид следните дефиниции:
„Неактивно лице“ е лице, което към дата на включване в проекта не е част от работната сила (не е нито
заето, нито безработно съгласно представените дефиниции).
„Заето лице“ е лице на 15 и повече навършени години, което:
- извършва работа срещу заплащане (в пари или натура) или друг доход;
- не работи, но има работа, от която временно отсъства поради отпуск, болест, бременност, раждане и
отглеждане на малко дете (за периода, през който получава пълния размер на възнаграждението си),
неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини.
„Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са
регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни,
дори да не отговарят на всички три критерии едновременно.
„Самостоятелно заето“ е всяко лице, ангажирано със самостоятелен бизнес, фермерство или свободна
(частна) практика. Членовете на семейството, които помагат в бизнеса, стопанството или предприятието
се считат за самостоятелно заети лица.
Името „роми“ се използва като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социалноикономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация,
които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне (в
съответствие с дефиницията възприета от Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 – 2020).
„Мигранти“ са всички участници по даден договор, които се намират на територията на България, но са
родени в държава извън ЕС.
Лицата, търсещи международна закрила (кандидатстващи за статут на бежанец или хуманитарен
статут) се записват в категорията „други хора в неравностойно положение“.
„Участници с произход от друга държава“ са всички участници, чиито родители са родени извън
България, като не е задължително самите участници да са родени извън РБ.
„Бездомни или засегнати от жилищно изключване“ са лицата:
без покрив – Лица, живеещи навън без подслон или подслонени в места за спешно настаняване;
без жилище – Лица, подслонени в приюти за бездомни, лица в женски приюти, лица в приюти
за имигранти, лица, които трябва да бъдат освободени от институции, лица, които получават подълъг период на подкрепа (в резултат на бездомност);
несигурен дом – Лица, обитаващи жилище несигурно и нетрайно, живеещи в жилище под
заплаха от изгонване, живеещи в дом под заплахата от насилие;
неадекватен дом – Лица, обитаващи временни и неконвенционални структури, лица,
обитаващи неподходящо жилище, лица, обитаващи пренаселено жилище

