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POTWIERDZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Potwierdzam, że Pan/Pani………………………………..……………………………………………………………..……………….…………… 

   (imię i nazwisko kandydata do projektu) 

 

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

  (PESEL i adres zamieszkania kandydata do projektu) 

spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału  w projekcie: (należy postawić znak ,,x” w odpowiednim kwadracie): 

 

 

Kryteria  

formalne 

(obowiązkowe) 

 

 

 

Przynależność do grupy docelowej: 

 osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności 

 

 osoba z terenu Powiatu Wałeckiego woj. Zachodniopomorskiego 

 

 osoba dorosła, od 18 roku życia 

 

Kryteria  

merytoryczne 

(obowiązkowe) 

 

 

 

 osoba posiadająca niski poziom wykształcenia 

 osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych 

 osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych (brak wyuczonego zawodu) 

 osoba nie posiadająca doświadczenia zawodowego 

 osoba z niską motywacją do zmiany własnej sytuacji życiowej 

 osoba, której sytuacja życiowa uzasadnia udział w Projekcie 
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Kryteria  

premiujące 

(dodatkowe) 

 

 

 

 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną  

 osoba z zaburzeniami psychicznymi 

 osoba z niepełnosprawnością intelektualną 

 płeć - kobieta 

 osoba nie uczestnicząca do tej pory w projektach PO KL, PO WER 

 osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej 

 osoba korzystająca z PO PŻ 

 osoba niesamodzielna życiowo  

                                   

 

Rekomenduję do udziału w projekcie / nie rekomenduję do udziału w projekcie1 

 

 

 

 

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

data i podpisy członków komisji rekrutacyjnej                           

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 


