Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji : PROWADZĄCY GRUPĘ
WSPARCIA „Aktywni do celu”
Gmina Pałecznica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PROWADZĄCEGO GRUPĘ
WSPARCIA w ramach realizacji projektu pn ,,Aktywni do celu’’
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020; Działanie 9.1.Aktywna
integracja Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe
wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji prowadzącego
grupę wsparcia.
Wymagania:







Kandydat posiada wykształcenie wyższe psychologiczne lub
pedagogiczne.
Kandydat posiada doświadczenie trenerskie w prowadzeniu grupy
wsparcia.
Kandydat posiada doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub rodzicami/ opiekunami
borykającymi się z problemami wychowawczymi.
Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych.
Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Główne obowiązki : prowadzącego grupę wsparcia






opracowanie programu dla uczestników grupy wsparcia,
udzielenie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,
wzbogacenie doświadczenia poznania i zjednoczenia się z innymi
osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi,
ukierunkowanie pracy z grupą na powstanie grupy
samopomocowej,
współpraca z koordynatorem, pracownikami socjalnymi i innymi
specjalistami zatrudnionymi w projekcie „Aktywni do celu”,



wypełnianie dokumentacji zgodnie z założeniami i wymaganiami
projektu

Wymagane dokumenty:









Kopia dowodu osobistego.
CV.
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie trenerskie.
Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy z
rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub
rodzicami/opiekunami borykającymi się z problemami
wychowawczymi.
Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
Formularz ofertowy wypełniony przez kandydata stanowiący
załącznik nr 1.

Warunki zatrudnienia:
• umowa zlecenie w okresie : 01 marzec 2017 r.- 31 grudnia 2018r.
• czas pracy nienormowany, prowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 3
godziny na miesiąc
Czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy.
Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie
referencji i najniższej oferowanej stawki godzinowej(wartość brutto
wyrażona w PLN za 1 h wykonanej usługi). Cena powinna zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryteria oceny:
a) stawka godzinowa 70%
b) referencje 30%

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z opisem „Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw ścieżki integracji”
u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w
godzinach 8:00 do 15: 00 , bądź przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
ul.Św. Jakuba 11,
32-109 Pałecznica ;
w terminie od 16 stycznia do 31 stycznia 2017 r. do godz. 15:00
(decyduje data wpływu oferty do GOPS w Pałecznicy). Informacja o
wyniku naboru oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej będzie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pałecznicy oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w Pałecznicy.

