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Załącznik nr 6       Wrocław dnia ......................... 

 
Ocena Uczestnika Projektu………………………………………………………………. 

Ocenie podlega Tak (3) Raczej tak 
(2) 

Raczej nie 
(1) 

Nie Nie 
dotyczy 

Czystość w pokoju 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania) 

     

Czystość w części wspólnej 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania) 

     

Terminowość w uiszczaniu 
odpłatności 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania) 

     

Poszanowanie 
współlokatorów 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania)  

     

Udział w 
treningach/korzystanie ze 
wsparcia specjalistów 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania) 

     

Poszanowanie sprzęt 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania) 

     

Dbanie o część wspólną 
budynku jak korytarze, 
klatki schodowe, itp. 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania)  

     

Współpraca z opiekunem 
mieszkania 
(przestrzeganie 
regulaminu mieszkania)  

     

Podjęcie działań 
aktywizacyjnych w celu 
poprawy swojej sytuacji 
np.: podjęcie pracy, stażu, 
leczenia, itp. 

     

Zainteresowanie udziałem 
w działaniach 
aktywizacyjnych w celu 
poprawy swojej sytuacji 
np.: szkolenie, 
podniesienie kwalifikacji, 
itp. 

     

Ocenie Podlega Tak (-3) Raczek tak 
(-2) 

Raczej nie 
(-1) 

  

Powtarzające się 
podejrzenia o 
przebywaniu pod 
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wpływem alkoholu na 
mieszkaniu w tym również 
na podstawie zgłoszeń 
innych mieszkańców. 

Powtarzające się 
negatywne zachowanie w 
stosunku do innych 
mieszkańców np.: kłótnie, 
złośliwości, uciążliwe 
funkcjonowanie, itp.  

     

Suma punktów    Łącznie:  
Skala: 

25-30 Bardzo dobre funkcjonowanie Uczestnika Projektu 

24- 20 Dobre funkcjonowanie Uczestnika Projektu 

19- 15 Poprawne funkcjonowanie Uczestnika Projektu 

11-14 Zachowanie Uczestnika Projektu wymagające popraw 

10 – 5 Zachowanie Uczestnika Projektu ze wskazaniem do skreślenia z listy 

4- - 6 – Zachowanie Uczestnika dyskwalifikujące z udziału w projekcie  

Uczestnika Projektu dyskwalifikuje ze skutkiem natychmiastowym z projektu: 

- Nadużywanie alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych. 

- Awantury na mieszkaniu ze współlokatorami lub/i zachowania niewłaściwe w stosunku do nich: kradzieże, 

bójki, dewastacje, itp.  

Decyzja 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis UP      Podpis Przeprowadzającego 

 


