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                 Zapytanie ofertowe z dn. 27.07.2015 r. 

 
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 

13 zaprasza do składania ofert na stanowisko INSTRUKTORA TERAPII 
ZAJECIOWEJ (MANUALNEJ)  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. Instruktor TERAPII ZAJECIOWEJ  (MANUALNEJ) będzie prowadził zajęcia 
zmierzające do: 
 • usprawnienia motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej uczestników projektu 
poprzez zastosowanie szerokiej gamy technik twórczych: malowanie pędzlem, skrobanie, 
lepienie w materiale plastycznym, cięcie,  czyszczenie, ścieranie, lakierowanie, wypalanie itp.; 
( wybrana technika na poszczególne zajęcia, ustalana  
z opiekunem grupy) 
 • nauki wykonywania prostych technik plastycznych, rękodzielniczych i sztuki użytkowej 
przez uczestników projektu, zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi , np. decoupage, 
glina, makrama, biżuteria, wizaż, krawiectwo, tkactwo, prace w drewnie, orgiami, quilling, 
papieroplastyka, stroiki itp.; Jesteśmy otwarci na nowe techniki plastyczne i kreatywności 
instruktora. 
 • rozwoju wyobraźni, możliwości wyrażenia własnej ekspresji twórczej przez uczestników 
projektu. 
 
 
2.Wymagania niezbędne:  
 
• Wykształcenie kierunkowe np.: plastyczne, terapia zajeciowa, rzeźba itp. i/lub specjalistyczne 
kursy tj. rękodzieło, glina, decoupage itp.; 
 
3.Wymagania dodatkowe preferowane:  
 
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz własna twórczość. 
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4.Wymagane dokumenty:  
 
• Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami tj.:  
a. Kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje,  
b. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów naboru.  
c. W przypadku spełnienia wymagań dodatkowych – kopia dokumentu/ów 
potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

 
5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:  
 
• Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym wraz  
z załącznikami  
• Termin: do dnia 02.08.2016r.,  
• Sposób, miejsce: skan/kopię podpisanych dokumentów 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) 
 
6. Warunki świadczenia zlecenia:  
• zajęcia grupowe z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jednorazowe zajecia trwają  
2 godziny, w zajęciach uczestniczą kobiety i mężczyźni, wsparcie opiekuna oraz asystentów 
osób niepełnosprawnych,  
• Forma umowy: umowa zlecenie na ustaloną wspólnie liczbę godzin, , 40 zł brutto/h,   
• Miejsce świadczenia zlecenia: siedziba Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”,  
w godzinach popołudniowych: 16.30-18-30 (preferowane poniedziałki) 
 

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. 
 
 

Białystok, 27 lipca 2015 r. 
 


