
 
Projekt „Trening Aktywności drogą do samodzielności!”  dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach XV Konkursu o zlecanie realizacji zadań   

 
ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok, numer KRS: 0000304238 NIP 5423078928 REGON 200206735 

Białystok dnia, 22  grudnia 2015r.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 22 grudnia 2015r.  Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Rumiankowej 13 zaprasza do składania ofert na stanowisko TRENERA AKTYWNOŚCI w ramach projektu „Trening aktywności drogą do samodzielności” współfinansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji TRENERA AKTYWNOŚCI  w ramach projektu „Trening aktywności drogą do samodzielności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „projektem”.   Trener aktywności będzie prowadził zajęcia z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi – uczestniczkami i uczestnikami projektu, zmierzające do m.in.:  
 Zwiększania samodzielności, aktywności i poprawy funkcjonowania uczestników  i uczestniczek projektu w szeroko rozumianym środowisku społecznym; 
 Nauki zachowania uczestników i uczestniczek projektu w różnych sytuacjach społecznych oraz miejscach użyteczności publicznej; 
 Nauki nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich; Zajęcia w formie indywidualnej i grupowej. Wymagane prowadzenie dokumentacji na drukach udostępnionych przez Pracodawcę.  2. Wymagania niezbędne: 
 Wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym, w szczególności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii i pracy społecznej; 
 Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.  3. 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.  4. Forma, termin i miejsce składania dokumentów: 
 Oferty należy składać do dnia 30.12.2015r., do godziny 14:00. 
 Sposób, miejsce: skan/kopię podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres marzdlainnych@gmail.com lub dostarczyć osobiście pod adres:   STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH” 15 – 756 Białystok, ul. Swobodna 24, lok. 008  (budynek przychodni lekarskiej, wejście od szczytu budynku, podpiwniczenie)  5. Warunki świadczenia zlecenia:  
 zajęcia indywidualne z uczestniczkami i uczestnikami projektu, w zajęciach uczestniczą kobiety i mężczyźni, możliwe wsparcie opiekuna. 
 Forma umowy: umowa o pracę. 
 Miejsce świadczenia zlecenia: Stowarzyszenie MY DLA INNYCH, Klub Aktywności, Białystok, ul. Grochowa 4 
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  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.   Białystok, 22.12.2015r.     
 


