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Celestynów, dn. 26.07.2013. 

 

PROTOKÓŁ Z OCENY ZGŁOSZEŃ NA STANOWISKO PSYCHOLOGA 

PROTOKÓŁ DO OGŁOSZENIA NR 6/POKL/2013 

 

W dniach 16.07.2012 - 24.07.2012 przeprowadzono nabór na psychologa (Trening 

umiejętności i kompetencji społecznych) do projektu: „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

W ramach oceny merytorycznej sprawdzeniu podlegały wymagania określone jako 

niezbędne, zgodnie z ogłoszeniem nr 6/POKL/2012.  

Wymagania niezbędne: 

 Obywatelstwo polskie 

 Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub studia podyplomowe           

w zakresie psychologicznym 

 Doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach EFS, będących przedmiotem 

niniejszego ogłoszenia 

 Pełna  zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

 Doświadczenie  w pracy na stanowisku doradcy psychologa.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia – 

załącznik nr 2) oraz list motywacyjny – podpisane własnoręcznie 

 Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

 Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie 

 Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych 

 Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr .101, poz. 926 ze zm.) 

 Referencje  w ilości co najmniej 1 szt., które potwierdzą dobrą jakość wykonywanych zadań           

z zakresu udzielonego wsparcia psychologicznego. 
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 Proponowany program dla przeprowadzenia Treningu umiejętności i kompetencji społecznych 

-  indywidualnych i grupowych 

 Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ogłoszenia. 

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły dwie aplikacje, spełniające wymagania 

formalne na stanowisko Psychologa (Trening umiejętności i kompetencji społecznych): 

 

Obydwaj kandydaci spełnili wymogi formalne i obydwie oferty podlegały ocenie cenowej. 

 

Na stanowisko psychologa wybrała została oferta Pana Mariusza Kibart, zam. Warszawa. 

 

 


