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WYNIKI  REKRUTACJI 

l.p. Kod aplikacji (numer) Kryteria 
formalne 

Liczba punktów 
na podstawie 
rozmowy 
kwalifikacyjnej 
(max 14 pkt) 

Spełnienie 
kryterium 
punktoweg
o, min 8 
punktów 

Zakwalifikowano/ 

nie 
zakwalifikowano 

1 AT/001/12 nie 0 - NIE – spoza woj. 
kuj-pom 

2 AT/002/12 tak 11,7 >8 TAK 

3 AT/003/12 tak 9,3 >8 TAK 

4 AT/004/12 tak 5,7 <8 NIE 

5 AT/005/12 tak 4,7 <8 NIE 

6 AT/006/12 tak 11,7 >8 TAK 

7 AT/007/12 nie 0 - NIE spoza woj. kuj-
pom 

8 AT/008/12 tak 0 - NIE – kandydatka 
nie zgłosiła się na 
rozmowę, ani w 1. , 
ani w 2. terminie 

9 AT/009/12 tak 11,7 >8 TAK 

10 AT/010/12 tak 5 <8 NIE 

11 AT/011/12 tak 8 >8 TAK 

12 AT/012/12 tak 7 <8 NIE (lista rezerw) 

13 AT/013/12 tak 9,3 >8 TAK 

14 AT/014/12 tak 10 >8 TAK 

15 AT/015/12 tak 6 <8 NIE 

16 AT/016/12 tak 8 >8 TAK (rezygnacja) 

17 AT/017/12 tak 8 >8 TAK 

18 AT/018/12 tak 7,7 <8 NIE(lista rezerw) 
TAK  z listy rezerw 
za 016 

19 AT/019/12 tak 12,3 >8 TAK 

20 AT/020/12 tak 7,7 <8 NIE (lista rezerw) 

21 AT/021/12 tak 12 >8 TAK 

22 AT/022/12 tak 11,7 >8 TAK 

23 AT/023/12 tak 8 >8 TAK 

24 AT/024/12 tak 6,7 <8 NIE 

25 AT/025/12 tak 8 >8 TAK 

26 AT/026/12 tak 10 >8 TAK 

27 AT/027/12 tak 8,8 >8 TAK 
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PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLEŃ 
 

W ramach realizacji projektu szkoleniowego pt.: „ Akademia Trenera NGO – warsztat 
rozwoju kompetencji szkoleniowo-doradczych w obszarze ekonomizacji organizacji 
pozarządowych”, skierowanego do ekspertów (wywodzących się z organizacji 
pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego (członków, przedstawicieli, 
pracowników ngo z woj. kuj-pom.), specjalizujących się w prowadzeniu szkoleń i 
doradztwa/poradnictwa z zakresu różnych dziedzin funkcjonowania, zarządzania i rozwoju 
organizacji pozarządowych jednocześnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i 
umiejętności jako trenerów, szkoleniowców, doradców, konsultantów dla członków i 
przedstawicieli ngo – przewidujemy następujące terminy poszczególnych modułów 
szkoleniowych:  

                               

 
Miejsce szkoleń: Ciechocinek, ul. Reymonta 1, Hotel Atlas 

 
23-26 SIERPNIA 2012 r.  WARSZTATY TRENERSKIE z treningiem interpersonalnym. 
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w dniu 23 sierpnia 2012 od godz. 12.45 w ww. miejscu 
szkoleń. 
Uwaga!  
Na pierwszy zjazd prosimy przywieźć ze sobą wydrukowany, wypełniony i podpisany w 2 
egzemplarzach formularz Umowy Uczestnictwa w projekcie.  
 
21-23 WRZEŚNIA 2012 r.  WARSZTATY TRENERSKIE – „Prawne aspekty zarządzania w ngo” 
oraz „Przedsiębiorczość społeczna w rozwoju ngo” 
 
09-11 LISTOPADA 2012 r.  WARSZTATY TRENERSKIE – „Metodyka rozmowy doradczej” oraz  
„Aktywizujące metody i techniki edukacji dorosłych” 
 
Dodatkowe (obowiązkowe ) indywidualne wsparcie – coaching rozwoju trenera ngo – 
terminy ustalane bezpośrednio z uczestnikami/uczestniczkami w trakcie realizacji projektu – 
rozłożone w czasie, maksymalnie do połowy grudnia 2012 roku. 
 
 

*** 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów z przyczyn niezależnych. W takim 
przypadku Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestniczki i Uczestników szkoleń 
trenerskich.  
 
 
 


