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Białystok dnia 30.10.2014 r. 
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH 
ogłasza nabór na stanowisko pracy 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej 
w ramach projektu 

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w różnych typach placówek 

–Klub Aktywizacji ON” 
współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 

 
 
1.Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: prawidłowa realizacja projektu zgodnie 
z harmonogramem, wspieranie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu 
podczas zajęć w Klubie oraz poza nim w ramach realizacji projektu „Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek –Klub Aktywizacji ON” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Konkurs 11, zadanie  
1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.  
 
Asystent Osoby Niepełnosprawnej będzie odpowiadał przed koordynatorem projektu  
oraz Zarządem Stowarzyszenia za prawidłową i terminową realizację ww. projektu, w 
szczególności za: 
 
•prawidłową realizację projektu zgodnie z harmonogramem  
 
•osiągniecie rezultatów projektu –wzrost samodzielności, aktywności uczestników –pomoc 
opiekunom w stworzeniu narzędzi ewaluacji oraz stałym monitorowaniu wyników rehabilitacji 
podopiecznych 
 
•wspieranie uczestników w procesie rehabilitacji prowadzonej w ramach Klubu  
 
•dowóz z/do zakładów pracy, Klubu, domu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 
koordynatora oraz zapotrzebowaniem zgłaszanym przez opiekunów Klubu 
Aktywizacji ON 
 
•wprowadzanie w rolę pracownika, wsparcie w pierwszych dniach odbywania praktyk  
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•wsparcie uczestników podczas wyjazdowych warsztatów  
 
•kontaktowanie się z rodzinami oraz innymi instytucjami wspierającymi proces  
rehabilitacji danego podopiecznego 
 
•praca zgodnie z odpowiednimi standardami 
 
•pomoc w przygotowywaniu IPD oraz pozostałej dokumentacji merytorycznej  
Klubu m.in.: karty obserwacji uczestników, kart pracy asystenta itp.  
 
•bieżący kontakt z koordynatorem projektu 
 
•współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu –udział w 
spotkaniach zespołu 
 
•udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje oraz jakość pracy opiekuna  
 
•wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu  
 
2.Wymagania niezbędne: 
 
•doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  
 
•umiejętność obsługi komputera (MS Office) 
 
•umiejętność pracy w zespole 
 
3.Wymagania dodatkowe: 
 
•znajomość zagadnień z zakresu wsparcia Osoby z Niepełnosprawnością i asystentury ON.  
 
•znajomość zasad funkcjonowania III sektora  
 
•szkolenia z zakresu Pracy z Osobą z Niepełnosprawnością,  
 
•obowiązkowość i terminowość 
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•rzetelność i odpowiedzialność 
 
•zaangażowanie i dyspozycyjność 
 
•skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej 
 
•umiejętność pracy pod presją czasu 
 
4. Termin i miejskie składania dokumentów: 
 
Termin: do 7.11.2014 r. 
Miejsce: Skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
klub.aktywizacji.on@gmail.com 
 
Kontakt: 510 930 517 Klub 

 
5. Warunki pracy na stanowisku: 
  
•pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny –kolejna na czas określony, tj. do 
31.03.2015 r. 
 
•wymiar czasu pracy:  1 etat – godz. 12,00-20,00  
 
•wynagrodzenie brutto: około 1600,00 zł  
 
•Praca w zespole 
 
•praca w dynamicznie rozwijającej się organizacji 
 
•przyjazna atmosfera 
 

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
dalszej rekrutacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedstawić 
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających 
doświadczenie i staż pracy. 
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Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą  
rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi. 
 


