KARTA OCENY KANDYDATA/KI DO PROJEKTU
Imię i nazwisko Kandydata/ki
KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryterium
Osoba w wieku 50 i więcej korzystająca/kwalifikująca się do otrzymania PS z tytułu
bezrobocia
Osoba w wieku 18 i więcej korzystająca/kwalifikująca się do otrzymania PS z tytułu
niepełnosprawności
Status osoby bezrobotnej
Status osoby biernej zawodowo
Osoba zamieszkała na terenie województwa dolnośląskiego w rozumieniu kodeksu
cywilnego

TAK

NIE

KRYTERIA DODATKOWE
Lp.

Kryterium

Określenie kryterium

Określenie
spełniania
kryterium
(zaznacz ,,X”)

Ilość
uzyskanych
punktów

Osoba zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
doświadczająca wielokrotnie wykluczenia
społecznego – 5 pkt
Osoba zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w związku z
rewitalizacją obszarów zdegradowanych –
5 pkt
Umiarkowany/znaczny stopień
niepełnosprawności, z niepełnospr.
sprzężoną, z zaburz. psych. (w tym z
niepełnospr. intelekt. i całościowymi
zaburz. rozwojowymi) - 5 pkt

1.

Zagrożenie ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym

2.

Stopień
niepełnosprawności

3.

Korzystanie z PO PŻ

Osoby korzystające z PO PŻ – 3 pkt

4.

Niskie kwalifikacje

Poziom max. ISCED 3 – 3 pkt

5.

Osoba długotrwale
bezrobotna

6.

Dotychczasowy staż
pracy

nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
– 3 pkt
powyżej 1 roku (powyżej 12 m- cy)
do 5 lat (do 60 m- cy) - 1 pkt
poniżej 1 roku
(poniżej 12 m- cy) – 2 pkt
osoba bez doświadczenia zawodowego - 3
pkt
Suma uzyskanych punktów dodatkowych za kryteria
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Na

podstawie

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego

oraz

załączników,

stwierdzam, że osoba spełnia / nie spełnia kryteria kwalifikujące do projektu.

Podpisy osób dokonujących oceny
Data oceny: _______________________

WYNIK REKRUTACJI
Uczestnik/czka z dniem __________________________________
Zakwalifikowany/a / niezakwalifikowany/a do udziału w projekcie w ramach grupy:
Lp.
1.

2.

Przynależność do grupy
Osoba w wieku 18 lat i więcej, bierna zawodowo lub bezrobotna wymagająca w
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
zagrożona wyklucz. społ. lub ubóstwem z tytułu niepełnosprawności
Osoba w wieku 50 lat i więcej, bezrobotna, wymagająca w pierwszej kolejności
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym zagrożona wyklucz. społ. lub
ubóstwem z tytułu korzystania z PS lub kwalifikowania się do objęcia wsparciem
PS z powodu bezrobocia

Zakwalifikowano

Podpisy osób dokonujących oceny
Data: _______________________



niepotrzebne skreślić
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