
Dzia aj c na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 , poz. 473 z 2007 roku)

Burmistrz I owej
og asza:

nabór na stanowisko koordynatora o rodka integracji spo ecznej
 - wietlicy wiejskiej

dzia aj cych na terenie gminy I owa: Czy ówek

Kandydaci ubiegaj cy si  o powy sze stanowisko powinni spe nia  nast puj ce warunki:

I. NIEZB DNE
- rednie lub wy sze wykszta cenie,
- przedstawienie koncepcji pracy koordynatora,
- nie karalno  za przest pstwo pope nione umy lnie i nieposzlakowana opinia,
- pe na zdolno  do czynno ci prawnych oraz korzystanie z pe ni praw publicznych.

II. DODATKOWE
- umiej tno  organizowania czasu wolnego dzieciom i m odzie y – integracja rodowiska,
- umiej tno  organizowania zaj  dzieciom oraz osobom doros ym,
- kurs pedagogiczny lub inne szkolenia  w zakresie pracy z dzie mi.

III. RODZAJ ZADANIA.
1. Zadania zwi zane z przeciwdzia aniem patologiom spo ecznym maj  by  realizowane w formie
nast puj cych przedsi wzi :
I. ZORGANIZOWANIE PRACY WIETLICY  W GODZINACH POPO UDNIOWYCH
NA TERENIE WSI:

1. Organizowanie opieki i czasu wolnego dzieciom przychodz cym do wietlicy,
2. Wspó praca z GKRPA w I owej,
3. Utrzymanie w czysto ci i dbanie o wyposa enie pomieszcze wietlicy ,
4. Wspó praca z innymi organizacjami po ytku publicznego, rad  so eck  oraz innymi

organizacjami,
5. Wspó praca z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADA .
1. Zadania winny by  zrealizowane od 1 stycznia do 30 grudnia 2011roku,
2. Szczegó owe terminy wykonania zada  okre lone zostan  w umowach (koordynatora

wietlicy),
3. Zadania b  realizowane na umow  – zlecenie.

V. TERMIN SK ADANIA OFERT.
1. Kandydaci ubiegaj cy si  o stanowisko KOORDYNATORA WIETLICY, zobowi zani s

 nast puj ce dokumenty :
- podanie o przyj cie na w/w stanowisko,
- yciorys z opisem pracy zawodowej,
- dokumenty potwierdzaj ce posiadane wykszta cenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
lub ich kserokopie.
2. Oferty nale y sk ada  w zaklejonych kopertach z napisem:
"Koordynator wietlicy wiejskiej w gminie I owa – OFERTA”. Oferty musz  by  podpisane
przez kandydata.

Oferty nale y sk ada w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej, osobi cie lub drog
pocztow (decyduje data wp ywu do Urz du) w terminie do dnia 20 grudnia2010 r., do godz.
15.00.

BURMISTRZ
/-/ Adam Gliniak


