Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez
ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.07.07.00-18-0003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

KARTA OCENY DORADCY ZAWODOWEGO (ROZMOWA + WYNIK TESTU KOMPETENCJI)

KANDYDATA DO PROJEKTU „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
Imię i nazwisko Kandydata
Numer Identyfikacji Kandydata (NIK) tożsamy z numerem nadanym
na formularzu rekrutacyjnym
Imię i nazwisko Doradcy Zawodowego
Data wypełniania Karty Oceny Doradcy Zawodowego

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminami projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”,
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem ubiegającym się
o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny
niniejszego formularza rekrutacyjnego.
3. Nie pozostaję z Uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu.
4. Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury rekrutacji nie pozostawałam/-em w stosunku
pracy lub zlecenia z żadnym z potencjalnych Uczestników Projektu ocenianych przeze mnie w ramach
danego naboru.
5. Ponadto oświadczam, że:
 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą,
 zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
6. Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

………………………….…...…………
Miejscowość, data

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
www.isoft.biz.pl

…………….………………………………………………………………………
Czytelny podpis Doradcy Zawodowego

e-mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl
tel. 575 260 610
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Ocena formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy z doradcą zawodowym – maksymalna liczba punktów do
przyznania wynosi 108 pkt., z czego:
 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny formularza rekrutacyjnego za kryteria związane
z przynależnością do grupy docelowej wynosi 18 pkt.,
 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny formularza rekrutacyjnego za kryteria związane
z krótkim opisem planowanej działalności gospodarczej wynosi 50 pkt.,
 maksymalna liczba punktów wynikająca z rozmowy z doradcą zawodowym wynosi 40 pkt. Obligatoryjną
częścią rozmowy z doradcą zawodowym jest badanie dowolnie dobranym testem, który bada m.in.
uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze.
ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM (MAX 40 PKT.)
Etapy poddawane ocenie
I kryterium

Nazwa kryterium
Umiejętności interpersonalne

Ocena doradcy
zawodowego

5

Uzdolnienia i predyspozycje osobowościowe do
prowadzenia działalności gospodarczej (np.
II kryterium
samodzielność, przedsiębiorczość,
odpowiedzialność, sumienność)
Cechy przywódcze (np. umiejętność planowania,
III kryterium
negocjacji, zarządzania)
Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
IV kryterium
(np. myślenie analityczne)
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
Badanie uzdolnienia i predyspozycji
Test kompetencji
przedsiębiorczych Kandydata do udziału
w projekcie
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW z testu kompetencji przedsiębiorczych
RAZEM - SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
z Doradcą Zawodowym oraz testu kompetencji przedsiębiorczych
Rozmowa
z doradcą

Max liczba
punktów

7

3
5
20
20
20
40

UZASADNIENIE OCENY DORADCY ZAWODOWEGO:
(minimum 10 zdań)

Biorąc pod uwagę powyższe, Kandydat do projektu uzyskuje ocenę:
pozytywną

negatywną

………………………….…...…………
Miejscowość, data

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
www.isoft.biz.pl

…………….………………………………………………………………………
Czytelny podpis Doradcy Zawodowego

e-mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl
tel. 575 260 610
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