Załącznik nr 4 do Regulamin rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

KARTA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM
w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Nr projektu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa

ARKUSZWYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ)
NUMER EWIDENCYJNY
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

……………………../IS/5.7/ZGD/2016

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
IMIĘ I NAZWISKO
DORADCY ZAWODOWEGO

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI DORADCY ZAWODOWEGO
Niniejszym oświadczam, iż:
1. zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej w sposób sumienny,
rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
2. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas
lub
w
związku
z
dokonywaniem
oceny
formularzy
rekrutacyjnych
oraz do ich wykorzystywania jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.
3. 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 uczestnikami projektu, z jego
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze
konkursowej.
4. Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz
osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
5. Nie pozostaję z uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data i podpis: ……………………………………………….……

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

I. WYNIK ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Weryfikacja predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
KRYTERIA OCENY: weryfikacja w oparciu o test kompetencji przedsiębiorczych/osobowościowych i rozmowę z
Kandydatem
PREDYSPOZYCJE O CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCZYM:
a) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
b) przedsiębiorczość, kreatywność,
c) umiejętność planowania i myślenia analitycznego,
d) motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej.
(uzasadnienie min. 6 zdań)

Razem

Max = 40pkt

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

II. INDYWIDUALNY PROGRAM WSPARCIA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU
Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym zdiagnozowano konieczność
uzupełnienia kompetencji uczestników projektu w obszarach poniżej.
Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze obejmujące następujące bloki:
Zakres tematyczny szkolenia/warsztatu

Liczba godzin

Szkolenie 1

X godzin

Szkolenie 2

X godzin

Szkolenie 3

X godzin

Szkolenie 4

X godzin

Szkolenie 5

X godzin

Warsztat 1

X godzin
ŁĄCZNIE X godzin

Doradztwo indywidualne zakres tematyczny

Liczba godzin

Doradztwo - obszar

X godzin

Porada prawna

X godzin
ŁĄCZNIE

X godzin

………………………..………………………………
Podpis doradcy
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