Regulamin prac Komisji kwalifikacyjnej PFP
działającej na potrzeby ciągłego naboru mentorów / doradców / trenerów
w związku z realizacją projektu „Fundusz Mikropożyczkowy KLON”
1. Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Zarząd PFP, składa się z 5 osób, tj.:
1)
2)
3)
4)
5)

Dorota Hranyczka - Przewodniczący Komisji,
Mirosław Urban- Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Natalia Kosieradzka– Sekretarz Komisji,
Jacek Madej - członek Komisji,
Agata Szeląg - Gapińska - członek Komisji.

2. Podczas prac Komisji, wymagany jest udział przynajmniej 3 z 5 jej przedstawicieli, przy
czym udział Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego jest bezwzględny.
3. W ramach procesu naboru mentorów / doradców / trenerów PFP Komisja zbierać się
będzie do wykonania następujących czynności:
a. do przeprowadzenia oceny formalnej dokumentów – nie rzadziej niż raz w
miesiącu, w każdym pierwszym tygodniu,
b. do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz, w przypadku trenerów, do
weryfikacji praktycznej umiejętności prowadzenia szkolenia – w terminie 10 dni
od zakończenia oceny formalnej.
4. Podczas etapu oceny formalnej Komisja sprawdzać będzie kompletność dokumentacji
oraz doświadczenie i kwalifikacje kandydata.
5. Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, których dokumentacja spełnia
kryteria formalne, a wskazane doświadczenie i kwalifikacje zostaną ocenione jako
wystarczające do zaproszenia na rozmowę oraz prezentację. Po zakończeniu tego
etapu powstanie protokół z oceny formalnej, do akceptacji Zarządu.
6. Ostatni etap weryfikacji, dla trenerów, dot. praktycznej prezentacji kompetencji
szkoleniowych, podczas prezentacji próbnego materiału szkoleniowego (30-60 min.).
Każdy z członków Komisji oceni prezentację w skali punktowej 1-6. Zdobycie minimum
średniej 4 pozwoli na pozytywne przejście procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego
etapu powstanie protokół z wyboru, do akceptacji Zarządu.
7. Osoby, które przejdą pozytywnie proces naboru – zostaną powiadomione pisemnie
o decyzji Komisji. Zostaną one wpisane do Bazy Mentorów / Doradców / Trenerów
PFP do projektu „Fundusz Mikropożyczkowy KLON”. Zlecenie tematów usług
doradczych, mentorskich, szkoleń odbywać się będzie na podstawie planu szkoleń
oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników Projektu na dane usługi.
8. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Człowiek – najlepsza inwestycja
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