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Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu 2. 

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  KANDYDATA/TKI 

Ocena predyspozycji i motywacji kandydata do udziału w projekcie. 

Doradca zawodowy: 

 

Nazwa robocza przedsiębiorstwa społecznego/pomysłu biznesowego: ………………………………………………………… 

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

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

ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATA 

 
Imię i nazwisko kandydata/tki 

 

 

 
Łączna ilość punktów uzyskanych 

przez kandydata 
 

 

 

OPINIA DORADCY ZAWODOWEGO: 

Opinia doradcy zawodowego wydawana jest na podstawie testu motywacji oraz wywiadu oceniającego 
predyspozycje i motywacje  kandydatów na uczestników projektu. Doradca zawodowy oceniając kandydata 
przyznaje punkty w kontekście jego planowej roli w tworzeniu/funkcjonowaniu przedsiębiorstwa społecznego. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                      ……………………………………………………….. 
                                                                                                                             Podpis doradcy zawodowego 
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KWESTIONARIUSZ OCENY KANDYDATA/TKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza którego celem jest weryfikacja Pani/Pana motywacji 

i predyspozycji do udziału we wsparciu przeznaczonym na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych w ramach projektu pn. „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski 

Obszar Metropolitalny”, realizowanego w ramach Regionalne Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. 

Data wypełnienia kwestionariusza: ………………………………………. 

I. TEST MOTYWACJI 

Bardzo prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi.  Proszę wstawić krzyżyk (x)  w kratce z odpowiedzią z którą się 

Pani/Pan zgadza. 

Imię i nazwisko kandydata:  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa robocza przedsiębiorstwa społecznego/pomysłu biznesowego: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lp.  Zdecydowa
-nie tak  

Raczej tak  W średnim 
stopniu 

Raczej nie Zdecydowa
-nie nie 

1. Uważam, ze sukces zawodowy 
zależy od mojego zaangażowania. 

     

2. Podejmuję różne działania i kroki, 
aby osiągnąć cele zawodowe. 

     

3. Chcę wziąć udział w projekcie, bo 
lubię nowe wyzwania. 

     

4. Moje cele zawodowe traktuję 
bardzo poważnie. 

     

5. Wierzę, że udział w projekcie 
pomoże zmienić coś na lepsze w 
moim życiu. 

     

6. Z zaangażowaniem myślę o pracy  
i planach zawodowych. 

     

7. Chcę wziąć udział w projekcie, bo 
lubię  wykorzystywać każdą okazję, 
by coś osiągnąć. 

     

8. Ważne są dla mnie nowe wyzwania 
– dlatego zgłosiłem/am się do 
udziału  w projekcie. 

     

9. Wierzę, że udział we wsparciu 
szkoleniowym i doradczym będzie 
dla mnie wartościowy. 

     

10. Uważam, ze udział w projekcie 
pozwoli mi podnieść samoocenę. 

     

11. Lubię sytuację w której wymaga się 
ode mnie odpowiedzialności za 
wykonywanie zadań. 

     

12. Pojawiające się przeszkody w 
realizacji celu są dla mnie motywacją 
do działania. 

     

 


