Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 1 ETAP II DO PROJEKTU
RPLD.09.01.01-10-F008/18 „Aktywność – praca i rozwój”
DANE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU
Nr identyfikacyjny formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko kandydatki/kandydata na uczestnika
projektu
DANE OSOBY OCENIAJACEJ FORMULARZ REKRUTACYJNY
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I RZETELNOŚCI
Oświadczam, że z osobą, której formularz rekrutacyjny oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub prawnym
mogącym budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z osobą, której formularz
oceniam nie łączy i nie łączył mnie związek z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia),
• przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny formularza rekrutacyjnego.
Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną formularza rekrutacyjnego oraz do tego, że dołożę należytej
staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie formularza rekrutacyjnego nie zostały
przekazane osobom nieuprawnionym.
Miejscowość i data

podpis osoby oceniającej formularz rekrutacyjny

Miejscowość i data

podpis osoby oceniającej formularz rekrutacyjny

SPEŁNIENIE DODATKOWYCH KRYTERIÓW
Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia
Osoby korzystające z PO PŻ
Osoba z niepełnosprawnością
Osoba z niskim wyksztalceniem ISCED I-4 pkt, ISCED II- III -3 pkt; ISCED IV – 2
pkt, ISCED V – 0 pkt
Osoby w trudnej sytuacji rodzinnej w tym: Osoby ubogie u których dochód jest
poniżej progu ubóstwa, korzystanie z świadczeń pomocy społecznej,:









TAK
5 pkt
4 pkt
0-4 pkt

2

NIE

3 pkt

rodzic niepracujący, samotnie wychowujący dzieci/dziecko;
rodzic niepracujący wychowujący niepełnosprawne dziecko ;
osoba uzależniona / współuzależniona alkoholowo lub od środków odurzających;
osoba po traumatycznych doświadczeniach w rodzinie (np. DDA, przemoc w rodzinie itp);
osoba należąca do grupy stygmatyzowanej zawodowo;
osoba na zwolnieniu warunkowym lub po pobycie w zakładzie karnym;
osoba mająca kuratora;
bezdomne

Osoby zarejestrowane w PUP III profil pomocy

TAK

NIE3

SUMA PUNKTÓW

Data i podpis……………………………………

1

(Wypełnia Asesor Ewaluacja i Rozwój)

2

Nie potrzebne skreślić

3

Data i podpis……………………………

Nie potrzebne skreślić

Projekt „AKTYWNOŚĆ – PRACA i ROZWÓJ” nr RPLD.09.01.01-10-F008/18
realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,

