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ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 6 maja 2013r. 
 
 

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH 
z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 

zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji doradcy zawodowego 
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: doradztwo zawodowe świadczone uczestnikom 
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.  
 

2. Doradca zawodowy będzie odpowiadał przed koordynatorem projektu oraz Zarządem 
Stowarzyszenia za prawidłową i terminową realizację czynności:  

 realizacja projektu zgodnie z założeniami oraz harmonogramem, 

 osiągniecie rezultatów projektu – wzrost samodzielności, aktywności uczestników, 

 przygotowanie uczestników projektu do pełnienia roli pracownika, 

 rozpoznanie potenicjałów, predyspozycji oraz ograniczeń zawodowych uczestników 
projektu, 

 nauka uczestników poruszania się po lokalnym rynku pracy, 

 pomoc w przygotowywaniu IPD oraz pozostałej dokumentacji, 

 przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań, 

 bieżący kontakt z koordynatorem projektu, 

 współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu – udział w 
spotkaniach zespołu, 

 wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia niezbędnych do 
prawidłowej realizacji  projektu. 
 

3. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe,  

 licencja na wykonywanie zawodu doradcy zawodowego, 

 doświadczenie w pracy zawodowej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie, 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office), 

 znajomość specyfiki działań projektowych, 

 umiejętność współdziałania w zespole. 
 

4. Wymagania dodatkowe: 

 znajomość zasad funkcjonowania III sektora, 

 szkolenia z zakresu pracy z Osobą z Niepełnosprawnością, pracy projektem, 



 

 
 
 
 

 
Projekt „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek  

– Klub Aktywizacji ON” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11, Gminy Białystok  
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

 

 

 

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

 obowiązkowość i terminowość, 

 rzetelność i odpowiedzialność, 

 zaangażowanie i dyspozycyjność, 

 skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej, 

 umiejętność pracy pod presją czasu. 
 

5. Wymagane dokumenty: 
List motywacyjny, CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie 
danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Termin: do dnia 08.05.2013 r., do godziny 12:00. 

 Miejsce: skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
marzdlainnych@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 – średnio raz w tygodniu po 2 godz. – łącznie 42 sesje, w jednej sesji 
uczestniczy 5 beneficjentów, 

 świadczenie usług może być zlecone tylko jednemu oferentowi.  

 miejsce świadczenia usługi: siedziba stowarzyszenia. 
 
Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie dalszej 
rekrutacji.  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedstawić kopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i staż pracy.  
 
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi. 
 

 
Białystok, 6 maja 2013r. 

 
 
 
 
 


