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DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI 

ogłasza nabór na stanowisko: animator 

Nabór dotyczy zatrudnienia w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – 

aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na umowę zlecenie na 

czas określony od kwietnia 2014r. do czerwca 2014r. 

I. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, 

 certyfikat animatora Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, 

 doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wykorzystujących i propagujących metodę 

KLANZY, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

 odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, 

 samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań. 

II. Zakres pracy: 

Przeprowadzenie 12 cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów i konsultacji dla 

19 kobiet z Centrum Wspierania Rodziny. Animator będzie miał za zadanie przeprowadzić 

działanie metodami warsztatowymi. Na spotkaniach będą realizowane konkretne tematy, 

w których uczestniczki będą mogły poszerzyć swoją wiedzę, m.in. na temat: umiejętności 

radzenia sobie ze swoimi uczuciami, towarzyszenia dzieciom, przeżywającym określone stany 

emocjonalne, zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności, konstruktywnego sposobu 

rozwiązywania problemów, wytyczania granic, stosowania pochwał. 

III. Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół 

potwierdzające zdobyte wykształcenie, certyfikaty, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 
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z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

 oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. 

IV. Inne informacje: 

W lutym 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gołdapi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Animator” w Sekretariacie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pokój nr 13 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do 7 kwietnia 2014r. Dokumenty, które 

wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą 

decyduje data faktycznego wpływu). Złożone oferty będą badane pod względem kompletności 

i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Osoby, które 

spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod 

adresem goldap.pl, na stronie internetowej opsgoldap.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

Gołdap, 26 marca 2014r. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

Agnieszka Iwanowska 

 

  

 


