Projekt „Gotowi na zmiany” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik nr 2do Regulaminu udziału w projekcie

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Informacje o projekcie
Lp.

Nazwa

1.

Tytuł projektu

„Gotowi na zmiany”

2.

Nr projektu

RPDS.08.02.00-02-0118/18

3.

Oś priorytetowa, w ramach której
realizowany jest projekt

8 Rynek pracy

4.

Działanie, w ramach którego realizowany
jest projekt

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Dane Kandydata na Uczestnika projektu
5.
6.

Nazwisko oraz imię Kandydata
PESEL

DECYZJA

TAK

NIE

Nie
dotycz
y

Uwagi

1.Czy Formularz rekrutacyjny został złożony
w terminie naboru?
2. Czy Kandydat złożył podpis na Formularzu
rekrutacyjnym i oświadczeniu?
3. Czy do Formularza rekrutacyjnego zostały
dołączone wymagane/ wskazane przez
Uczestnika załączniki?
4. Czy kandydat spełnia warunki określone
dla grupy docelowej?
5. Czy Formularz rekrutacyjny spełnia
wszystkie kryteria formalne uczestnictwa w
projekcie?
Data i podpis osoby weryfikującej Formularz
rekrutacyjny
Jeżeli kryteria formalne są spełnione należy przejść do ankiety oceniającej stopień
motywacji do udziału w projekcie.
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ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Gotowi na zmiany"
SZANOWNI PAŃSTWO!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Celem ankiety jest
określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie "Gotowi na zmiany".

Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy przyjąć następującą skalę:
✓
✓
✓
✓
✓

Zdecydowanie tak (5),
Raczej tak (4),
W średnim stopniu (3),
Raczej nie (2)
Zdecydowanie nie (1).

Nazwisko

Imię

OCZEKIWANIA KANDYDATA NA UCZESTNIKA WZGLĘDEM UDZIAŁU W
PROJEKCIE

5

4

3

2

1

1.

Uważam, że udział w projekcie zwiększy moje szanse na znalezienie

pracy









2.

Zdecydowałam/łem się na udział w projekcie, ponieważ chcę

zdobyć nowe kwalifikacje









3.

Zgłosiłam/łem się do projektu ze względu na perspektywę rozwoju

zawodowego i osobistego









4.

Zgłosiłam/łem się do udziału w projekcie, ponieważ lubię nowe

wyzwania i chce być aktywny









5.

Uważam, że udział w projekcie pozwoli mi uwierzyć w swoje

możliwości i podnieść samoocenę









MOTYWACJA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

5

4

3

2

1

6.

Jestem dyspozycyjna/dyspozycyjny











7.

Z chęcią będę uczestniczyć w zaplanowanych w ramach projektu
działaniach doradczych i szkoleniowych służących mojej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej









4

3

2

1

SAMOOCENA KANDYDATA

5

W mojej opinii
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8.

posiadam umiejętność pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktu

z ludźmi









9.

posiadam umiejętność organizowania pracy własnej











10.

jestem odporny na stres











Nazwisko oraz imię Kandydata
na uczestnika
Ilość uzyskanych punktów
Poziom motywacji

Decyzja Komisji Oceniającej:

□

Kwalifikuje się do udziału w projekcie

□

Nie kwalifikuje się do udziału w projekcie

Podpisy Komisji Oceniającej:

PUNKTACJA I SKALA OCENY:
Punkty do uzyskania w ankiecie:

Skala poziomu motywacji:

zdecydowanie tak - 10 pkt

100-75 pkt - bardzo wysoki poziom

raczej tak – 7 pkt

motywacji

w średnim stopniu - 4 pkt

74-50 pkt - wysoki poziom motywacji

raczej nie - 2 pkt

49-25 pkt - średni poziom motywacji

zdecydowanie nie - 0 pkt

24-0 pkt - niski poziom motywacji
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