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                                   Katowice, 10 września 2018 roku 
 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 
Na stanowisko kierownika świetlicy 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 
fundacja@indexdoprzyszlosci.pl 
 
2) Przedmiot naboru: 
a) Stanowisko: kierownik świetlicy ; 
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: 1.07.2018-31.08.2019 
e) wymiar czasu pracy : 80 godz / miesiąc 
f) Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie 
 

3) Wymagania: 
a) niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy): 
- Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887); 
- doświadczenie w pracy w pracy z dziećmi/ młodzieżą lub/ i rodziną minimum 1 rok (staż 
pracy); 
b) dodatkowo punktowane: 
- doświadczenie w pracy w pracy z dziećmi/ młodzieżą lub/ i rodziną minimum 3 lata (staż 
pracy); 
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
 
4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
- kieruje bieżącą działalnością świetlicy 
- nadzoruje warunki sanitarne, ppoż, BHP oraz bezpieczeństwo podopiecznych i 
pracowników, 
- odpowiada za merytoryczny zakres funkcjonowania placówki: opracowuje regulamin i 
program pracy placówki, odpowiada za jego realizację, odpowiada za prawidłowość 
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merytoryczną prowadzenia dokumentacji podopiecznych i prowadzonych zajęć 
- diagnozuje potrzeby i problemy dzieci i ich rodzin, 
- pełni rolę wychowawcy wspomagającego opiekunów kół zainteresowań 
- pełni dyżury, w trakcie których odbywać się będą konsultacje z rodzicami 
- dba o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, 
znajdujących się w placówce oraz ich rodzin. 
 
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 25 września 2018 
roku, godz. 17.00. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą/kurierem termin uznaje się 
za dochowany jeśli dokumenty wpłyną do Fundacji do dnia 25.09.2018, godz.17.00. 
 

6)  Kryteria oceny ofert: zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3. Podane w 
ofercie wynagrodzenie nie ma wpływu na ocenę oferty i kwalifikację kandydata, jest 
traktowane jako informacja uzupełniająca. 
 

7) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Od pon 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: 
 „Nabór na kierownika świetlicy w ramach projektu „Bezpieczna Twierdza (…)” , 
realizowanego przez Fundację Index do Przyszłości i współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO 2014-2020.” 
 
Weryfikacja dokumentów i ewentualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona 
dnia 27 lub 28.09.2018  r. w godz. 12.00-16.00 w siedzibie Fundacji 
Ogłoszenie o wynikach naboru pracowników Projektu zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie. 

 

 


