Załącznik nr 2 Lista powiązań słownikowych PEFS
Nazwa pola w pliku CSV dotyczącym PEFS jeśli
występuje pole słownikowe
Typ

Typ instytucji

Typ instytucji - w tym

Pole słownikowe (jeśli dotyczy)




















Instytucja
Osoba
podmiot ekonomii społecznej
przedsiębiorstwo
instytucja rynku pracy
jednostka administracji rządowej
jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych)
organizacja pozarządowa
związek zawodowy
organizacja pracodawców
uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni
instytut naukowo - badawczy
podmiot wykonujący działalność leczniczą
placówka systemu oświaty
szkoła
ośrodek wsparcia ekonomii społecznej
sądy powszechne
prokuratura
inne
 gdy jako Typ instytucji wybrano "przedsiębiorstwo":
 mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 duże przedsiębiorstwo

 gdy jako Typ instytucji wybrano "podmiot ekonomii społecznej":
 przedsiębiorstwo społeczne
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podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIS)
podmiot działający w sferze pożytku publicznego
podmiot sfery gospodarczej
inne

 gdy jako Typ instytucji wybrano "szkoła":
 szkoła podstawowa
 gimnazjum
 zasadnicza szkoła zawodowa
 liceum ogólnokształcące
 technikum
 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
 szkoła policealna
 szkoła artystyczna [w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne]
 ośrodek wychowania przedszkolnego
 szkoła branżowa I stopnia
 szkoła branżowa II stopnia
 inne

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji?
Rodzaj uczestnika
Płeć
Czy osoba posiada PESEL
Wykształcenie
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 gdy jako Typ instytucji wybrano "placówka systemu oświaty":
 centrum kształcenia praktycznego/ zawodowego/ ustawicznego
 Tak
 Nie
 indywidualny
 pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu
 kobieta
 mężczyzna
 Tak
 Nie
 niższe niż podstawowe (ISCED 0)

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu [bezrobotna] - w tym
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu [bierna] - w tym

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu [pracuje] - w tym

Wykonywany zawód
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podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
ponadgimnazjalne (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)
osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
osoba bierna zawodowo
osoba pracująca
osoba długotrwale bezrobotna
inne
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
osoba ucząca się
inne
osoba prowadząca działalność na własny rachunek
osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
inne
nauczyciel kształcenia zawodowego
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
rolnik
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału
w projekcie

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału
w projekcie
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pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno - pedagogicznej
instruktor praktycznej nauki zawodu
inny
osoba poszukująca pracy
osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek
osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba uzyskała kwalifikacje
osoba nabyła kompetencje
osoba kontynuuje zatrudnienie
osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka
osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka
osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie
sytuacja w trakcie monitorowania
inne
nie dotyczy
osoba poszukująca pracy
osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek
osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba uzyskała kwalifikacje
osoba nabyła kompetencje
osoba kontynuuje zatrudnienie
osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka
osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka
osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie
sytuacja w trakcie monitorowania
inne
nie dotyczy

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy
IZM)
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Przyznane wsparcie - osoba
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 projekt nie dotyczy inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych





























Tak
Nie
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
Tak
Nie
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
instrument finansowy
szkolenie/ kurs
doradztwo
program outplacementowy
program mobilności ponadnarodowej
program zdrowotny
usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym
usługa zdrowotna/medyczna
zajęcia dodatkowe
staż/ praktyka
wizyta studyjna
studia licencjackie/magisterskie
studia doktoranckie
studia/ kształcenie podyplomowe



















doskonalenie zawodowe
usługa wsparcia ekonomii społecznej
usługa aktywnej integracji
grant na telepracę
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania
bon
dodatek relokacyjny
stypendium
przygotowanie zawodowe dorosłych
pośrednictwo pracy
opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną
osobą zależną
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
prace interwencyjne
usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa
Wsparcie z wykorzystania TIK
inne
 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "doradztwo":
doradztwo/poradnictwo zawodowe
doradztwo edukacyjne-zawodowe
doradztwo psychologiczne
doradztwo/ pomoc prawna
inne







 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "usługa rozwojowa dla
pracownika przedsiębiorstwa":
coaching
egzamin
inne
mentoring
opracowanie i/ lub wdrożenie planu zmiany







Przyznane wsparcie - osoba ( konieczność wyboru w
tym)
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studia/ kształcenie podyplomowe
usługa doradcza
usługa e-learningowa
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym/ kurs zawodowy
usługa szkoleniowa






 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "zajęcia dodatkowe":
dla studentów
dla uczniów
inne
w przedszkolu














 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "staż/ praktyka":
dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej
dla ucznia technikum
dla ucznia szkół specjalnych przysposabiających do pracy
dla ucznia szkoły policealnej
dla ucznia innej placówki prowadzącej kształcenie zawodowe
dla ucznia szkoły ogólnokształcącej
dla studenta
dla doktoranta
dla osoby bezrobotnej
dla ucznia szkoły branżowej I stopnia
dla ucznia szkoły branżowej II stopnia
inne






 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "program outplacementowy":
doradztwo zawodowe
poradnictwo psychologiczne
pośrednictwo pracy
szkolenie/ kurs
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studia/ kształcenie podyplomowe
staż/ praktyka
subsydiowanie zatrudnienia
dodatek relokacyjny
dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
inne








 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "usługa społeczna świadczona w
interesie ogólnym”:
usługa asystencka
usługa opiekuńcza lub specjalistyczna opiekuńcza
usługa wsparcia rodziny
usługa systemu pieczy zastępczej
usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie mieszkania wspieranego
inne







 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "usługa wsparcia ekonomii
społecznej":
usługa animacyjna
usługa inkubacyjna
usługa biznesowa
dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
inne








 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "usługa aktywnej integracji:
usługa o charakterze społecznym
usługa o charakterze zawodowym
usługa o charakterze edukacyjnym
usługa o charakterze zdrowotnym
usługa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
usługa rehabilitacji społecznej i zawodowej w CIS, KIS

 inne












 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "program mobilności
ponadnarodowej":
staż/ praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie
staż/ praktyka w placówce kształcenia lub szkolenia zawodowego
studia w zagranicznej uczelni
prowadzenie zajęć w zagranicznej placówce oświatowej
job shadowing
program stypendialny
wizyta studyjna
szkolenie zagraniczne
udział w międzynarodowych konkursach i zawodach
inne

 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "instrument finansowy":
 pożyczka
 gwarancja
 inny instrument finansowy

Przyznane wsparcie - instytucja
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 gdy jako Przyznane wsparcie- osoba wybrano "bon":
stażowy
zatrudnieniowy
na zasiedlenie
szkoleniowy
inne
doradztwo
usługa rozwojowa dla przedsiębiorstwa
tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
wsparcie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
dofinansowanie miejsca wychowania przedszkolnego


















Przyznane wsparcie - instytucja (konieczność
wyboru w tym)








wsparcie na utworzenie miejsca pracy
instrument finansowy
tworzenie i realizacja programów kształcenia
wsparcie wdrożenia modelu zarządzania jakością
wsparcie procesu uzyskiwania zagranicznych akredytacji
konsolidacja/utworzenie związku międzyuczelnianego
program zdrowotny
wdrożenie modelu analitycznego na rzecz ochrony zdrowia
wdrożenie modelu opieki koordynowanej
wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
usługa wspierająca wdrożenie działania projakościowego w systemie ochrony zdrowia
doskonalenie zawodowe kadr zatrudnionych w instytucji
usługa wsparcia ekonomii społecznej
wyposażenie w sprzęt TIK
doposażenie/ wyposażenie (inne niż TIK)
inne
 gdy jako Przyznane wsparcie - instytucja wybrano "usługi wsparcia ekonomii
społecznej":
usługa animacyjna
usługa inkubacyjna
usługa biznesowa
dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
dotacja na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym
inne

 gdy jako Przyznane wsparcie - instytucja wybrano "instrument finansowy":
 pożyczka
 gwarancja
 inny instrument finansowy
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 gdy jako Przyznane wsparcie - instytucja wybrano "usługa rozwojowa dla
przedsiębiorstwa":
usługa szkoleniowa
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym/ kurs zawodowy
usługa e-learningowa
usługa doradcza
coaching
mentoring
studia/ kształcenie podyplomowe
opracowanie i/ lub wdrożenie planu zmiany
egzamin
inne

