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ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 zaprasza do
składania ofert na stanowisko

INSTRUKTORA TERAPII RUCHOWEJ

w ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach
placówek – Klub Aktywizacji ON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 11
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pełnienie funkcji instruktora terapii ruchowej w
ramach 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, zwanego dalej „projektem”.
2. Instruktor terapii ruchowej będzie prowadził zajecia zmierzające do:
• poprawy sprawności, kondycji fizycznej oraz ogólnego samopoczucia uczestników projektu
poprzez organizację zajęć sportowych m.in. z wykorzystaniem różnych sprzętów, sporty
zespołowe, elementy tańca, sztuki walki, nordic-walking etc.
• korygowania wad postawy ciała i nieprawidłowych nawyków ruchowych uczestników
projektu,
• poznanie różnych form aktywności ruchowej, rozwijanie sportowych zainteresowań
uczestników projektu.
3. Wymagania niezbędne:
• kwalifikacje do prowadzenia zajeć wychowania fizycznego, tytuł zawodowy trenera lub
instruktora fitness/aerobik, instruktor tańca
• mile widziane doświadczenie
4. Wymagania dodatkowe preferowane:
• doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
• posiadane umiejętności i doświadczenie w nietypowych formach aktywności fizycznej.

5. Wymagane dokumenty:
a. Kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych uprawnienia do prowadzenia zajeć ruchowych,
(dyplom, zaświadczenie)
b. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych min. roczne doświadczenie zawodowe,
c. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów naboru.
d. W przypadku spełnienia wymagań dodatkowych – kopia dokumentu/ów
potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
6. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w formie życiorysu/ kandydaci na instruktorów do zajęć ruchowych bez
listu motywacyjnego.
• Termin: do dnia 26.07.2015r.,
• Sposób, miejsce: skan podpisanego CV należy przesłać drogą elektroniczną na adres
klub.aktywizacji.on@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH” 15 – 665 Białystok, ul. Rumiankowa 13 (wejście
z tyłu budynku szkoły)
7. Warunki świadczenia zlecenia:
• zajęcia grupowe z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (grupa ok. 10 osób),
raz w tyg. po 1 godzinie zegarowej (w godz. 17.00 – 18.00), w zajęciach uczestniczą kobiety i
mężczyźni przy wsparciu 1 opiekuna Klubu oraz asystenta osoby niepełnosprawnej
• Forma umowy : umowa zlecenie (na ok. 10 godz.)
•wynagrodzenie: 45 zł brutto/h
• Miejsce świadczenia zlecenia: ul .Rumiankowej 13, Białystok
Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu
nie będą rozpatrywane.

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi

