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KARTA KWALIFIKACYJNA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
PrzeŁOM w aktywizacji! 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

PESEL 
 
 

 
 
 

CZĘŚĆ I – OCENA FORMALNA 
 
 

KRYTERIA 
TAK NIE 

1. Status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
  

2. Zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie woj. łódzkiego na obszarze 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, tj. Miasto Łódź lub powiaty: 
brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski 
 

  

3. Pozostawanie bez zatrudnienia, tj. status osoby biernej zawodowo 
lub osoby bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie 
instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje 
konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej 
integracji o charakterze społecznym 

  

4. Wiek 18 lat lub więcej 
  

 
 
 
 
 

                                                                                        …………………………………………………….                 
                                                                           data i podpis Kierownika projektu 
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CZĘŚĆ II – OCENA MERYTORYCZNA 

 

 

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

                                                                           data i podpis Kierownika projektu 

 

KRYTERIA 

MOŻLIWA DO 
UZYSKANIA LICZBA 
PUNKTÓW 

UZYSKANA LICZBA 
PUNKTÓW 

1 Osoba doświadczająca wielokrotnego 

wykluczenia społecznego 

TAK - 10 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

2 Osoba korzystająca z PO PŻ TAK - 10 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

3 Osoba z niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym i/lub z 

niepełnosprawnościami  sprzężonymi i/lub z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

 

TAK - 10 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

4 Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim TAK - 5 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

5 Osoba doświadczająca ubóstwa  TAK - 5 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

6 Osoba o niskich kwalifikacjach TAK – 3 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

7 Osoba zamieszkująca obszar rewitalizowany 

Łodzi lub Pabianic lub przeniesiona w związku z 

wdrażaniem procesu rewitalizacji 

TAK - 8 pkt,  

NIE – 0 pkt 

 

Suma uzyskanych punktów  


