Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego

KARTA OCENY BADANIA PREDYSPOZYCJI, PREFERENCJI I MOTYWACJI ZAWODOWEJ
UCZESTNIKA PROJEKTU NA PODSTAWIE ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
TYTUŁ PROJEKTU: "OWES obszaru bielskiego"

Nr wniosku ………………………… Nazwa przedsiębiorstwa społecznego ……………………………………………

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
PARTNER: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
NUMER PROJEKTU: WND-RPSL.09.03.01-24-002F/18
IMIĘ I NAZWISKO DORADCY ZAWODOWEGO: …………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:…………………………………………………………………………………………………………
Doradca zawodowy dokonujący weryfikacji podpisuje deklarację poufności, bezstronności oraz braku powiązań z beneficjentem pomocy.
Deklaracja poufności
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.
Deklaracja bezstronności/braku powiązań
Oświadczam, że:
 Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany(-a)
z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wnioskodawcą, z jego zastępcami prawnymi;
 Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego;
 Nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..

KRYTERIA

Max ilość
punktów

I. Wiedza i predyspozycje zawodowe do podjęcia pracy
na zaplanowanym stanowisku w ramach
przedsiębiorstwa społecznego

0-2

II. Motywacja do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie
społecznym

0-2

III. Umiejętność pracy w grupie

0-1

Ilość przyznanych
punktów

Uzasadnienie

OCENA KOŃCOWA PO ROZMOWIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
IV
V

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO
LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH PODCZAS OCENY PRZYZNANYCH PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO

5

Uwagi doradcy zawodowego na temat Kandydata/Kandydatki, które nie zostały zawarte w kryteriach, a mają istotny wpływ na zakwalifikowanie się do
udziału w projekcie.

Ostateczna decyzja oceniającego doradcy zawodowego: Rekomendacja pozytywna / negatywna1
Imię i nazwisko doradcy zawodowego: ………………….……………….…….............……………………….

Data i Podpis: ……………………………………….………………………………...
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Niepotrzebne skreślić

