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(załącznik nr 4 do regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”) 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATA/KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”, 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 w domu - na podstawie formularza rekrutacyjnego (od 0 do 20 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

2) poziom kompetencji społecznych i aktualna sytuacja - ankieta/wywiad (od 0 do 25 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

3) problemy w nauce języków obcych - na podstawie formularza rekrutacyjnego - ocena na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 1:10 pkt; 2:8 pkt; 3:6 pkt, 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

4) płeć - na podstawie formularza rekrutacyjnego (mężczyzna - 10 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

5) motywacja do udziału w projekcie - na podstawie formularza rekrutacyjnego (od 0 do 20 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

6) aktualna sytuacja materialna i finansowa - na podstawie formularza rekrutacyjnego (od 0 do 20 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

7) dostęp/uczestnictwo do usług i dóbr w większych aglomeracjach - ankieta/wywiad (od 0 do 20 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

8) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia - na podstawie formularza rekrutacyjnego (od 0 do 5 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  
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9) osoba niepełnosprawna: ilość przyczyn niepełnosprawności - 3 i więcej (10 pkt), 2 (5 pkt), 1 (2 pkt) - na podstawie formularza rekrutacyjnego 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

10) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - na podstawie formularza rekrutacyjnego (od 0 do 5 punktów) 

 
Ilość punktów:  Uwagi:  

     

 

 Razem ilość punktów:  punktów  

 

 
podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

   
(koordynator Projektu)  (asystent Projektu) 

   
(kierownik świetlicy)  (wychowawcy) 

   
(psycholog)  (dyrektor GOPS) 

 

 


