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- Załącznik nr 5  – 
Kwalifikacja kandydata do projektu 

 

KWALIFIKACJA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
Zespół rekrutacyjny powołany zarządzeniem Dyrektora w składzie: 

 
1. ............................................................................... 

 

2. ............................................................................... 
 

3. ............................................................................... 

 
po zweryfikowaniu kandydata: 

 
 
Imię kandydata 

 

 
Nazwisko kandydata 

 

 

Nr PESEL kandydata 

 

 

POSTANAWIA 
 

zakwalifikować*  

zakwalifikować do grupy rezerwowej*  

nie zakwalifikować* 

 

w/w kandydata do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie” 
Nr: WND-RPSL.09.01.06-24-0689/17-003 

 

W/w kandydat został poinformowany o decyzji zespołu rekrutacyjnego.  

 
 

Zespół rekrutacyjny:     

                                                                                                                                                        
 
…………………………                    
Członek 1      

 
     Zatwierdził merytorycznie 
…………………………                           
Członek 2                  

 
 

…………………………                          …………………………          
Członek 3     Lider ds. reintegracji              

 
 

Załączniki: 

1. Opinia zespołu rekrutacyjnego o kandydacie 
 

*niewłaściwe skreślić 



 
 

 
 

 

Projekt „Wsparcie na starcie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

- Załącznik nr 1 do  Kwalifikacji kandydata do projektu 
- Opinia zespołu rekrutacyjnego o kandydacie-  

 

 

OPINIA ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO O KANDYDACIE 
-  

 

1. Poziom motywacji kandydata do udziału w projekcie:  

 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Ilość uzyskanych punktów:  …………………………….. 

 

2. Sytuacja społeczna i zawodowa kandydata: 

 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Ilość uzyskanych punktów:  …………………………….. 

 

3. Zdiagnozowane problemy w środowisku: 
 

 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Ilość uzyskanych punktów:  …………………………….. 
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4. Wiedza i wykształcenie kandydata w obrębie proponowanej formy wsparcia: 
 

 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Ilość uzyskanych punktów:  …………………………….. 

 

5. Konieczność niwelowania barier w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn: 
 
 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Ilość uzyskanych punktów:  …………………………….. 

 
 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW: …………………………….. 

 
 

 
Zespół rekrutacyjny:     

                                                                                                                                                        
 
 

 
………………………..…                            ………..…………………                         ........................................ 

                       Członek 1                          Członek 2                                   Członek 3 
   


