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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Dane kandydata 

 

 

 

Część I. Kryteria formalne formularza rekrutacyjnego 

L.p. Kryterium oceny TAK NIE 

1. Kandydat złożył poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o skierowanie do 
Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach. 

  

2. Formularz rekrutacyjny jest złożony na właściwym druku i zawiera wszystkie 
wymagane strony. 

  

3. Formularz rekrutacyjny jest prawidłowo podpisany w wymaganych miejscach.   

4. Formularz rekrutacyjny złożony został w okresie rekrutacji do projektu.   

5. Formularz rekrutacyjny jest właściwie wypełniony, we wszystkich 
wymaganych i dotyczących kandydata miejscach. 

  

6. Formularz rekrutacyjny zawiera wymagane i aktualne załączniki oraz 
dokumenty potwierdzające status kandydata zgodnie z informacjami 
zawartymi w formularzu rekrutacyjnym1 

  

 

Część II. Kryteria formalne dotyczące kandydata 

                                                           
1
 Proszę zaznaczyd tak jeśli nie dotyczy. 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

L.p. 
 
 

Kryterium oceny TAK NIE 

Sposób weryfikacji 

1. Kandydat spełnia kryteria formalne do udziału we wsparciu proponowanym 
w ramach projektu 

  

WERYFIKACJA NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH PRZESŁANEK  
(spełnienie każdej z poniższych) 
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Część III. Punkty preferencyjne   

1.1. Zamieszkanie na terenie gminy Klucze   

Weryfikacja na podstawie danych zawartych w  formularzu rekrutacyjnym (na podstawie danych 
adresowych);   

1.2. Wiek minimum 60 lat    

Weryfikacja na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (na podstawie daty 
urodzenia); 

1.3. Osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu   

Weryfikacja na podstawie oświadczeo zawartych w formularzu rekrutacyjnym potwierdzonych raportem 
z rozmowy  

1.4. Osoba posiadająca możliwośd skorzystania z usług usprawniająco – 
aktywizujących ośrodka potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez 
lekarza rodzinnego/pierwszego kontaktu 
 

  

Weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego  

1.5. Osoba nieuczestnicząca w podobnym projekcie, w którym wsparcie jest tego 
samego rodzaju  

 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczeo zawartych w formularzu rekrutacyjnym 

L.p. Nazwa kryterium 
 

TAK 
 

NIE 
 

Sposób weryfikacji i liczba punktów w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK lub NIE 

1 Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 

  

Weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 

lub oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym potwierdzone raportem z rozmowy; TAK 

1  pkt.; NIE 0 pkt. 

2 Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności   
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Weryfikacja na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu 

równoważnego;  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

3 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz/lub z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

  

Weryfikacja na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, innego dokumentu 

równoważnego,  zaświadczenia lekarskiego;  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

4 Osoba z niepełnosprawnościami i/lub osoba niesamodzielna, której 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia (np. z OPS);  TAK 2  pkt.; NIE 0 pkt. 

5 Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ) 

  

Weryfikacja na podstawie  zaświadczenia (np. z OPS);  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

6 Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 

  

Weryfikacja na podstawie danych zawartych w  formularzu rekrutacyjnym (na podstawie danych 

adresowych);  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

7 Osoba, której dochód po uwzględnianiu stałych miesięcznych opłat i 

wydatków nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia (np. z OPS);  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

8 Osoba, która jest osobą samotnie gospodarującą, nie mogącą liczyd na 

rodzinę lub osoby trzecie 
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Weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym potwierdzonego 

raportem z rozmowy;  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

9 Osoba, której dotyka poczucie osamotnienia, inne niekorzystne stany 

emocjonalne, frustracja, problemy w relacjach z rodziną, trudności w 

organizacji czasu wolnego, brak akceptacji swojej sytuacji 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym potwierdzonego 

raportem z rozmowy;  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

10 Osoba, u której występuje co najmniej jeden z wymienionych 

problemów: pogorszenie się sytuacji materialnej uniemożliwiającej 

zaspokojenie podstawowych potrzeb, trudności w przygotowywaniu 

posiłków, pogarszanie się stanu zdrowia, problemy w zakresie dbałości o 

higienę osobistą, bezradnośd w prowadzeniu gospodarstwa i 

ograniczenia związane z zakupami oraz załatwianiem spraw urzędowych i 

spraw w placówkach służby zdrowia 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym potwierdzonego 

raportem z rozmowy; TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

11 Osoba, której dotyka nierównośd szans ze względu na 

niepełnosprawnośd, płed, wiek i inne 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym potwierdzonego 

raportem z rozmowy;  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

12 Kobieta   

Weryfikacja na podstawie danych zawartych w  formularzu rekrutacyjnym (na podstawie danych o 

płci);  TAK 1  pkt.; NIE 0 pkt. 

 
Suma punktów preferencyjnych: 
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Uwagi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Data przeprowadzenia oceny: ………………………………………… 

Podpisy  członków komisji rekrutacyjnej: 
 

1. Koordynator projektu                      ……………………………………………………………………. 
 

2. Specjalista ds. administracji                     …………………………………………………………………….  
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KARTA NADANIA PRAWA POBYTU W OŚRODKU 

 

 

 

  

Data przeprowadzenia oceny: ………………………………………… 

Podpisy  członków komisji rekrutacyjnej: 
 
 

1. Koordynator projektu                      ……………………………………………………………………. 
 

2. Specjalista ds. administracji                     ……………………………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia  
 

 

Spełnienie kryteriów formalnych 
☐ Tak ☐ Nie 

Ilośd punktów preferencyjnych 
 

Zakwalifikowanie do projektu: ☐ Tak ☐ Nie 

Uzasadnienie i/lub nadanie prawa 
pobytu: 

 

Miejsce na liście rezerwowej: 
 

Zakwalifikowanie do dowozu: ☐ Tak ☐ Nie 

Trasa dowozu: 
 


