Białystok, dnia 02.08.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZS/7.1/2017
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 zaprasza
do składania ofert na stanowisko Trener umiejętności zawodowych – kurs podstawy szycia w ramach
projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Trener umiejętności zawodowych – kurs podstawy szycia:
1. przeprowadzi zajęcia z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi – uczestniczkami
i uczestnikami projektu, zmierzające do m.in.:
-

rozpoznawanie rodzajów tkanin, dodatków krawieckich, pasmanterii;

-

zapoznanie się z BHP w krawiectwie, podstawowym oprzyrządowaniem i czynnościami
krawieckimi;

-

nabycie umiejętności z podstaw nauki szycia na maszynie – budowa maszyny,
nawlekanie, ustawianie ściegu;

-

szycie elementów odzieży – szycie z nićmi na sucho, szycie elementów odzieży:
spódnica, szycie kieszeni, wszywanie mankietów – techniki podstawowe;

-

nauka wykroi i form – omówienie linii i płaszczyzny ciała;

-

praktyczna nauka zdejmowania miary;

-

przygotowywanie szablonów – czyli nauka czytania i przenoszenia wykrojów oraz
szycia wg. wskazówek zamieszczanych przy wykrojach, nauka ekonomicznego krojenia
tkaniny;

-

nauka wszywania zamka, wykonywania dziurek, przyszywania guzików;

-

Overlock – nauka szycia.

2. Przeprowadzi ewaluację szkolenia:
-

ankieta ewaluacyjna na zakończenie kursu;

-

weryfikacja kompetencji – porównanie uzyskanych efektów kształcenia z przyjętymi
założeniami kursu.

3. Wymagania niezbędne:
-

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym;

-

doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami
psychicznymi;

-

umiejętność edukacji osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

-

wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą;

-

zdolności organizacyjne;

-

osoby fizyczne lub osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą);

-

brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;

4.
a.
b.
c.
d.

łączne zaangażowanie zawodowe nie przekraczające 276 godzin miesięcznie – potwierdzone
comiesięczną ewidencją kartą czasu pracy.
Wymagane dokumenty:
CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów naboru,
kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje,
kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi,
prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto za jedną godzinę szkolenia.

5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
-

Termin: do dnia 18.08.2017 r., do godziny 15:00

-

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: projektymdi@gmail.com w tytule wpisując Trener
kurs Podstawy szycia.

-

Decyduje data wpływu e-maila.

6. Warunki realizacji zlecenia:
-

zajęcia 80 h/grupa w dwóch grupach po 5 os. z uczestniczkami i uczestnikami projektu,
w zajęciach uczestniczą kobiety i mężczyźni. Łącznie 160 h dydaktycznych.

-

Miejsce realizacji zlecenia: Białystok

-

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

-

Termin realizacji kursu: wrzesień – listopad 2017 r.

7. Proces rekrutacji:
-

I etap - Ocena formalna – wybór kandydatów spełniających formalne kryteria

-

II etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Bożena Wasilewska pod numerem telefonu 602 352 175 oraz
adresem email: projektymdi@gmail.com

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo 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.)

