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OGŁOSZENIE 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim 
poszukuje wykonawców do realizacji usług trenerskich na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach 
projektu „Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych”  realizowanego przy współfinansowaniu  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wymagania podstawowe: 

- korzystanie w pełni z praw publicznych; 
- kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne; 
- wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika; 
- doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; 
- znajomość zagadnień związanych z terapią zajęciową lub rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych;  
 
Wymagania dodatkowe: 

- znajomość zasad funkcjonowania: zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomocy, mieszkalnictwa chronionego; 
- doświadczenie w pracy w trzecim sektorze; 
 
 
Zakres realizowanych usług: 

- opracowanie programu szkoleń z przedstawionymi założeniami i spodziewanymi rezultatami; 
- prowadzenie szkoleń w zakresie zwiększania umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych; 
- sprawozdania z realizacji szkoleń; 
- termin realizacji przedsięwzięcia 01.01.2009 r.- 31.12.2009r.  
- dwa trzydniowe szkolenia wyjazdowe osiemnastogodzinne dla grupy do 20 osób. 
 
Wymagane dokumenty: 

- życiorys (CV); 
-kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub 
oligofrenopedagogika; 
-kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami 
niepełnosprawnymi (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie itp.) 
- kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia; 
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych; 
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne; 
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Życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
z póź. zm.).” 

 

Oferta  cenowa za godzinę zajęć uwzględniająca przedstawione wymagania powinna zostać złożona 
w terminie: 30.10.2008r.  do godz.10.00  siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie 
Szczecińskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na realizację zadania nr 5 PO KL”.  

Szczegółowych informacji udziela pan Przemysław Momot 91  577 54 47 ………………………….. 

 

 


