OGŁOSZENIE O NABORZENA TRENERA/TRENERKI DO PRZEPROWADZENIA
WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w związku z realizacją
projektu„Małemu Człowiekowi”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5Rozwój usług społecznych.
Poszukuje trenera: psychologa (osoba fizyczna bądź prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą) do prowadzenia warsztatów dla uczestników projektu „Małemu Człowiekowi”.
1. Warunki współpracy
- warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
- planowany termin świadczenia usługi – 6 maja, 13 maja, 20 maja 2017 w godzinach 14:00 –
18:30 oraz 27 maja, 3 czerwca, 10 czerwca, 17 czerwca, 24 czerwca w godzinach 9:00 –
13:30
- ilość godzin do przepracowania – 48 godziny warsztatowe (8 warsztatów x 6 godzin
warsztatowych),
- miejsce pracy – sala szkoleniowa na terenie miasta Raciborza wskazana przez
Zamawiającego,
2. Zakres wykonywanych czynności i obowiązków
Przeprowadzenie 8 warsztatów o następującej tematyce:


Tworzenie więzi z dzieckiem trafiającym do rodziny zastępczej jako podstawa relacji
rodzinnej i wychowawczej.



Funkcjonowanie emocjonalne dzieci w rodzinie zastępczej. Zaspakajanie potrzeb
dzieci - poczucie przynależności, tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych.



Przygotowanie dziecka do samodzielności ( samoobsługa, odpowiedzialność,
planowanie, wydawanie pieniędzy, praca, zakładanie własnej rodziny).



Kształtowanie umiejętności rozstania z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki.



Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu.



Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów rodzinnych.



Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie.
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Jak pracować z dziećmi w rodzinie zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń
współczesnej cywilizacji, gdzie szukać specjalistycznej pomocy i wsparcia.

3. Wymagania niezbędne
- Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.
- Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o zbliżonej tematyce.
4. Wymagania dodatkowe
- sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy.
5. Wymagane dokumenty
- CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na potrzeby
związane z rekrutacją,
- Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
- Dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe.
- Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
ogłoszenia o naborze.
6. Sposób i termin składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Raciborzu, ul. Klasztorna 6 w pok. nr 7 – Sekretariat, w terminie do
24 lutego 2017 roku do godziny 15.00
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.pcpr.raciborz.org.pl).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 506 195 691 (Agnieszka
Pytlik)
podpisano:

/-/ mgr Henryk Hildebrand
Dyrektor PCPR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
na świadczenie usługi
prowadzenie warsztatów.

…………….…………..……………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
Imię, nazwisko składającego ofertę

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi warsztatowej dla
uczestników projektu „Małemu Człowiekowi”
1. Oferuję wykonanie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego za wynagrodzeniem
w wysokości:

za 1 godzinę usługi………………………. złotych brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)

………………………………….
data i podpis składającego ofertę
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