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(załącznik nr 4 do regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”) 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATA/KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest  

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

     W dniu  

Kandydatowi/Kandydatce  PESEL  

 

podczas oceny merytorycznej, przyznano następującą liczbę punktów: 

1) Aktualna sytuacja rodzinna (do 20 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

2) Kobieta (5 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

3) Ankieta oceniająca poziom kompetencji społecznych i aktualną sytuację Kandydata/ki (do 25 pkt)  
- na podstawie rozmowy/ankiety wywiadu z Kandydatem/tką: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

4) Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (20 pkt) - na podstawie oświadczenia: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

5) Motywacja do udziału w Projekcie (do 20 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

6) Aktualna sytuacja materialna i finansowa (do 20 pkt) - na podstawie formularza oświadczenia: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

7) Zamieszkanie na terenie wiejskim (5 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

8) Osoba doświadczające wielokrotnego wykluczenia (5 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

9) Osoba o znacznym (10 pkt) lub umiarkowanym (5 pkt) stopniu niepełnosprawności - na podstawie formularza 
rekrutacyjnego i oświadczenia: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   
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10) Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (10 pkt) - na podstawie 
formularza rekrutacyjnego i oświadczenia: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

11) Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - na podstawie formularza rekrutacyjnego: 

 Ilość punktów:  Uwagi:   

 

 Razem punktów:   

 

 
podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 
 

  

(Koordynator projektu)  (członek Zarządu Organizatora) 
 

 
 
 
 
 

 

(Specjaliści - trener/rzy mieszkalnictwa) 
 

 


