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ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 02/PFRON/2013 

 

 

 

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH  

 zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji  

Opiekuna Klubu – specjalisty ds.  Pracy Socjalnej 

w ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

w różnych typach placówek – Klub Aktywizacji ON” 

współfinansowanego ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 

 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: prawidłowa realizacja projektu zgodnie 

z harmonogramem, osiągniecie rezultatów projektu, Prowadzenie działań z zakresu 

pracy socjalnej z beneficjentami 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.  

Opiekun Klubu będzie odpowiadał przed koordynatorem projektu oraz Zarządem 

Stowarzyszenia za prawidłową i terminową realizację ww. projektu,  

w szczególności za: 

 prawidłową realizację projektu zgodnie z założeniami oraz 

harmonogramem  

 osiągniecie rezultatów projektu – wzrost samodzielności, aktywności 

uczestników – stworzenie narzędzi ewaluacji oraz stałe monitorowanie 

wyników rehabilitacji podopiecznych  
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 opiekę nad uczestnikami podczas zajęć projektowych  

 Prowadzenie działań z zakresu pracy socjalnej z beneficjentami 

projektu 

 kompleksowe przygotowywanie IPD oraz pozostałej dokumentacji merytorycznej 

Klubu m.in.: kwestionariusz wywiadu,  

 kontaktowanie się z rodzinami oraz innymi instytucjami wspierającymi proces 

rehabilitacji danego podopiecznego 

 wykonywanie usługi zgodnie z odpowiednimi standardami -  

 przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań 

 bieżący kontakt z koordynatorem projektu  

 współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu – 

udział w spotkaniach zespołu 

 nadzór nad pracami porządkowymi na terenie Klubu  

 udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje oraz jakość 

świadczonych usług   

 wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia niezbędnych 

do prawidłowej realizacji  projektu   

 
 

2. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe, kierunek Praca Socjalna 

 doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług   

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office) 

 znajomość specyfiki działań projektowych 

 umiejętność współdziałania w zespole  
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3. Wymagania dodatkowe: 

 znajomość zagadnień z zakresu Pracy socjalnej z Osobą z Niepełnosprawnością 

 znajomość zasad funkcjonowania III sektora   

 szkolenia z zakresu pracy z Osobą z Niepełnosprawnością, pracy projektem  

 obowiązkowość i terminowość 

 rzetelność i odpowiedzialność 

 zaangażowanie i dyspozycyjność 

 skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, cv wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Termin: do dnia 20.03.2013 r. 

 Miejsce: skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

marzdlainnych@gmail.com  

 

6. Warunki świadczenia zlecenia:  

 wymiar zlecenia: 165 godzin miesięcznie  

 świadczenie usług może być zlecone dla więcej niż jednego oferenta  

 przyjazna atmosfera 
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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, ……………..  

 

 

 

 


