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                                    Katowice, 01.08.2018 roku 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 
 

Na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około kultury”  

w związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza - placówka wsparcia dziennego  
w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki” , 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. 
Rozwój usług społecznych. 

 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: 

Fundacja Index do Przyszłości  
ul. Stawowa 5/7 
40-095 Katowice 
tel. +48 501 634 854 
askrzynska@indexdoprzyszlosci.pl 
 
2) Przedmiot naboru: 
a) Stanowisko: wychowawca prowadzący koło zainteresowań „Około kultury”; 
b) Miejsce wykonywania pracy: placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
Bezpieczna Twierdza”, lokalizacja: Katowice, dzielnica Ligota- Panewniki 
c) Wynagrodzenie: współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny)  
d) Okres zatrudnienia: 1.10.2018-31.08.2019 roku (z możliwością kontynuacji w okresie od 
dnia 1.10.2018 roku do dnia 31.08.2019 roku) 
e) wymiar czasu pracy : 16 godzin tygodniowo (4 dni po 4 godz/ tygodniowo; 14 godz jako 
wychowawca, 2 godz jako wychowawca prowadzący koło zainteresowań) 
f) Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie 
 
3) Wymagania (na wskazanym stanowisku pracy): 
a) niezbędne: 

- Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887); 
-  dodatkowe kwalifikacje (studia lub studia podyplomowe lub dodatkowe kursy i 
szkolenia) lub/i doświadczenie minimum 1 rok (praca lub wolontariat) w obszarze kultury; 
b) dodatkowo punktowane: 
- doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą minimum 1 rok (praca lub wolontariat); 
 
4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku 6-16 lat- podopiecznymi placówki  
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2) prowadzenie w ramach wychowawstwa- działań wychowawczych, wyrównawczych 
(pomoc w nauce), profilaktycznych, edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych, sportowych, 
organizacja czasu wolnego itp. 

3) prowadzenie koła zainteresowań „Około kultury” w oparciu o ramowy program i 
założenia zawarte w ww. projekcie (Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości 
uczestnictwa w kulturze u dzieci i młodzieży poprzez poszerzenie wiedzy z 
dziedziny kultury i sztuki oraz stworzenie dodatkowych możliwości ich 
współtworzenia. Stanowią odpowiedź na potrzebę rozwijania u dzieci jednej z tzw. 
kompetencji kluczowych - świadomość i ekspresja kulturalna.) 

4) przeprowadzenie procedury planowania i ewaluacji procesu nauczania w ramach 
koła, wychowania i profilaktyki oraz obserwacji pedagogicznej dzieci objętych 
działaniami projektowymi;  

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci  w 
czasie zajęć organizowanych w placówce; 

6) przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących w placówce; 
7) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, wymogami 

projektowymi i w ramach wewnętrznych uzgodnień; w tym współtworzenie 
diagnozy indywidualnej sytuacji dziecka i jego rodziny. 

 
5) Miejsce złożenia oferty. 
Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do siedziby 
Fundacji Index do Przyszłości ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice do dnia 7 września 2018 
roku, godz. 24.00. 
 
6)  Kryteria oceny ofert: zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.; rozmowa 
kwalifikacyjna 
 
7) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
od 16 do 28.08.2018 roku oraz od 3 do 7.09.2018 roku, od poniedziałku do piątku, w godz 
8.00-17.00: Anna Skrzyńska tel. 501 634 854,  
 
8) Sposób przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego- załącznik nr 1 oraz dołączyć komplet dokumentów : 
a) życiorys (CV) podpisany przez oferenta,  
b) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń 
potwierdzające zdobyte wykształcenie,  
c) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje, doświadczenie 
i umiejętności, 
d) list motywacyjny podpisany przez oferenta ; 
e) załącznik nr 2- oświadczenie kandydata-zleceniobiorcy pracownika w projekcie 
Bezpieczna Twierdza 
  
Formularz ofertowy składany  należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z 
następującym opisem: 
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 „Nabór na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około kultury” w 
ramach projektu „Bezpieczna Twierdza (…)” , realizowanego przez Fundację Index do 
Przyszłości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014-
2020.” 
 
Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona dnia 10-14.08.2018  r.. 
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzona w dnia 17-21.08.2018  r. w godz. 8.00-
17.00 w siedzibie Fundacji. 
 
Ogłoszenie o wynikach naboru pracowników Projektu zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie. 
 
Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzaniem 

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 (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/17 

FORMULARZ OFERTY 

Nabór na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około kultury”  
w ramach projektu „Bezpieczna Twierdza (…)” , realizowanego przez Fundację Index do 

Przyszłości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” 

 

DATA: ……………………………………                       OFERTA 

 
IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
TEL.KONTAKTOWY: 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam swoją kandydaturę na stanowisko 
wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około Kultury” pracującego w ramach 
projektu pt. „Bezpieczna Twierdza - placówka wsparcia dziennego w formie kół 
zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki” , 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

 
PROPONUJĘ WYNAGRODZENIE/MIESIĄC: 
 

BRUTTO    ………………………………                         NETTO …………………… 
Ponadto oświadczam, że: 
- spełniam warunki określone w punkcie 3 zapytania ofertowego  
- posiadam zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych 
- nie byłam/byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa 
skarbowe 
-Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. 
 
 
……………………………………. 
Podpis 
Załączniki: 
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1. ………………………………….                                3 …………………………………………… 
2. …………………………………..                                4…………………………………………….. 

Ewentualne kolejne załączniki proszę wypisać na odwrocie 
 

 


