Projektu pt. „Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań
treningowych” współfinansowany jest ze środków Miasta Białystok.
Białystok dnia, 08 lutego 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/MT/2017 z dn. 08 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Rumiankowej 13
zaprasza do składania ofert na stanowisko instruktora w ramach projektu „Zapewnienie wsparcia osobom
chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych”
współfinansowanego ze środków Miasta Białystok.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji instruktora w projekcie pn.
„Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań
treningowych” współfinansowanego ze środków Miasta Białystok, zwanego dalej „projektem”.











Instruktor będzie prowadził zajęcia z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi –
uczestniczkami i uczestnikami projektu, takie jak:
Trening umiejętności praktycznych – nauka dbałości o bieliznę osobistą, ubranie wierzchnie, buty;
jak umyć okna, upiąć dekoracyjnie firany, jak zrobić generalne porządki w domu, jak ekonomicznie
zrobić pranie, odczytać poprawnie symbole na odzieży itd.; na tych zajęciach mieszkańcy dowiadują
się również, jak udzielić pierwszej pomocy. W wymiarze 10 godz. tygodniowo w każdym
mieszkaniu.
Terapia zajęciowa – terapeutyczne formy plastyczne i muzyczne, imprezy okolicznościowe, wyjścia
kulturalne, mające na celu naukę organizacji czasu wolnego. W wymiarze 4 godz. Tygodniowo
– 2 sesje po 2 godz.
Trening higieniczny – wyrabianie właściwych nawyków higienicznych, uczenie dbania o czystość
ubioru, ale również o porządek pokoi mieszkalnych. Zajęcia będą miały charakter grupowy i
indywidualny. W wymiarze 4 godz. tygodniowo – 2 sesje po 2 godz.
Trening kulinarny – nauka gotowania i zasad żywienia pod opieką instruktora. Obejmuje
przygotowywanie prostych potraw, nakrywanie stołu, porządkowanie kuchni i mycia naczyń,
obsługi sprzętu kuchennego, dekorowania i podawania potraw. W wymiarze 6 godz. tygodniowo –
2 sesje po 3 godz.
Dokonanie diagnozy funkcjonowania mieszkańców i opracowanie i realizacja Indywidualnych
Planów Działania

2. Wymagania niezbędne:




Wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym, w szczególności z zakresu: psychologii,
pedagogiki;
Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
Ukończony kurs Terapii Zajęciowej lub Arteterapii.

3. Oczekiwane kompetencje










Znajomość modelu zatrudnienia wspomaganego;
Znajomość modelu wsparcia Trener Aktywności;
Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
Znajomość podstawowych pojęć zawartych w Kodeksie Pracy;
Podstawowa znajomość zasad BHP;
Znajomość systemu orzecznictwa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami;
Znajomość systemu, placówek wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta
Białystok;
Umiejętność argumentowania;
Dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność;
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Umiejętność organizacji pracy;
Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność;
Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem;
Dyspozycyjność, konsekwencja, sumienność, dokładność, elastyczność, kreatywność;
Gotowość do podnoszenia wiedzy i samoświadomości.

4. Wymagane dokumenty:
a. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów naboru,
b. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje,
c. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:




Termin: do dnia 15.02.2017 r., do godziny 12:00.
Decyduje data wpływu do biura.
Miejsce: kopie podpisanych dokumentów należy dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do
biura Zakładu Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” - Białystok 15 - 741 ul. Antoniuk
Fabryczny 34.

6. Warunki świadczenia zlecenia:





zajęcia indywidualne z uczestniczkami i uczestnikami projektu, w zajęciach uczestniczą kobiety
i mężczyźni.
Forma umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie
Miejsce świadczenia pracy: Białystok
Termin rozpoczęcia - Luty 2017

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone
aplikacje nie podlegają zwrotowi.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w CV i dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883z pózn. Zm.)
Białystok, 08.02.2017 r.
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