Katowice, 10 grudnia 2018 roku
Zapytanie ofertowe nr 7/2018
Na stanowisko opiekuna Klubu Seniora „Twierdza Seniora” w związku z realizacją projektu
Razem dla seniorów -kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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: opiekuna Klubu Seniora „Twierdza Seniora”
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: 1.01.2019-31.12.2020 roku (z możliwością kontynuacji)
e) wymiar czasu pracy : 20 godzin tygodniowo (4 dni po 5 godz/ tygodniowo)
f) Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
3) Wymagania (na wskazanym stanowisku pracy):
- wykształcenie minimum średnie
- znajomość obsługi komputera
- wysoka kultura osobista
- mile widziane dodatkowe kwalifikacje (studia lub studia podyplomowe lub dodatkowe
kursy i szkolenia) lub/i doświadczenie ( praca lub wolontariat) w obszarze opieki nad
osobami starszymi lub/i niesamodzielnymi lub/i niepełnosprawnymi
4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opiekun pracuje w godz pracy klubu, 20 godz/tydzień. Jego obowiązki to bezpośrednia
praca z seniorem, przygotowanie harmonogramu funkcjonowania klubu i organizacja
pracy klubu zgodnie z tym harmonogramem, organizacja wyjść i zajęć dodatkowych.
Prowadzi 1x/m-c prowadzi pogadanki nt. wolontariatu i samopomocy oraz animuje
grupę samopomocową, w skład której wchodzą uczestnicy Klubu, którzy wzajemnie się
wspierają. Prowadzi podstawowe szkolenia IT dla seniorów (min 5). W ramach Klubu
opiekun zorganizuje co najmniej 5 szkoleń odnoszących się do ww. tematyki tj obsługi
komputera i korzystania z internetu. Szkolenia będą miały charakter grupowy, w razie
potrzeby będą powtarzane indywidualnie. W razie konieczności uzyskania pomocy
prawnej, psychologicznej i usługi asystenta rodziny opiekun klubu odpowiada za
organizację takiej usługi i transportu, tak aby UP mógł z niej skorzystać np. w mieście,
które ma obowiązek prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w OPS, itp.
Opiekun jest przeszkolony z zakresów wskazanych w dok. Wymagania w zakresie
Skoordynowanej Opieki Senioralnej i spełnia wymogi w nim zawarte, aby móc zostać
takim opiekunem.
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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 20 grudnia 2018
roku, godz. 12.00.
6) Kryteria oceny ofert: zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.; rozmowa
kwalifikacyjna
7) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
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:
„Nabór na stanowisko opiekuna Klubu Seniora „Twierdza Seniora”
Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona dnia 20.12.2018 r..
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dnia 21.12.2018 r. w godz. 8.0017.00 w siedzibie Fundacji.
Ogłoszenie o wynikach naboru pracowników Projektu zostanie umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.
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