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PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIENIA FUNKCJI
ANIMATORA
Data ogłoszenia naboru: 11 luty 2014 r.
Data zamknięcia przyjęcia ofert: 20 luty 2014 r.
1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, oferty przesłało 13 kandydatów,
w tym 13 kandydatów spełniających wymagania formalne i kryteria określone w ogłoszeniu
o naborze.
2. Komisja Konkursowa w składzie:
1) Kazimierz Wosiek – przewodniczący komisji;
2) Magdalena Iciaszek – członek komisji;
3) Ewa Zarycińska – członek komisji,
po dokonaniu analizy ofert wybrała następujących kandydatów zakwalifikowanych do
odbycia szkolenia, uszeregowanych alfabetycznie:
1. Agnieszka Abendrot,
2. Katarzyna Gronkiewicz,
3. Małgorzata Guzowska,
4. Mariola Karpińska,
5. Małgorzata Konczanin – Szafraniec,
6. Iwona Kowalska,
7. Katarzyna Kuśmirek,
8. Jacek Lipiński,
9. Dorota Macek,
10. Bogumiła Pertek.
3. Zakwalifikowane osoby, w dniach 25 – 27 lutego 2014 r. wzięły udział w szkoleniu
zorganizowanym przez firmę Center Consulting Piotr Piaseczny. Komisja Konkursowa, po
uwzględnieniu oceny wydanej przez prowadzącego szkolenie, wybrała osoby do zawarcia
umowy o realizację zadania.
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Agnieszka Abendrot,
Katarzyna Gronkiewicz,
Mariola Karpińska,
Małgorzata Konczanin – Szafraniec,
Iwona Kowalska,
Katarzyna Kuśmirek.

4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:
Analiza akt osobowych, doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, w tym z osobami
wykluczonymi społecznie, oceny wynikająca ze szkolenia.

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przy wyborze kandydatów brane były pod uwagę wszystkie elementy określone
w ogłoszeniu o naborze, w tym w szczególności wymagania dotyczące posiadania:
- doświadczenia w kontakcie z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- umiejętności skutecznego działania w trudnym środowisku,
- podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania środowiska lokalnego, w tym znajomość
instytucji oraz topografii środowiska pracy,
- podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pomocy społecznej,
prawa, edukacji zdrowotnej i pomocy medycznej.
Osoby wytypowane do zatrudnienia wykazały się najlepszą znajomością problematyki
przewidywanej do wykonywania na danym stanowisku pracy.
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
1) /-/ Kazimierz Wosiek

2) /-/ Magdalena Iciaszek

3) /-/ Ewa Zarycińska

