
                        

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej 

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów 

 

 Ogłasza nabór na prowadzenie zajęć Treningu Samodzielności w III etapie 

projektu „Dzielny Samodzielny”  w okresie od 22.05.2020r. do 31.03.2021r. 

1. Łączny wymiar godzin 320, średnio 8 godzin tygodniowo.  

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:  

1. Celem indywidualnej terapii treningu samodzielności jest: 

Zwiększenie samodzielności w czynnościach dnia codziennego przez 

uczestników zadania, w tym: 

1) zwiększenie niezależności beneficjentów od opiekunów; 

2)zwiększenie samodzielności podczas spożywania posiłków, ubierania/ 

rozbierania się, czynności higienicznych, dbałość o wygląd, estetykę; 

3) zwiększenie samodzielności podczas lokomocji- poruszania się; 

4) zwiększanie samodzielności w korzystaniu z oferowanych na rynku towarów  

i usług; 

5) nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków; 

6) nabywanie umiejętności samodzielnego utrzymania czystości miejsca pobytu, 

w tym nauka praktycznych czynności domowych; 

7) nabywanie umiejętności przygotowania się do zmiany miejsca pobytu: 

mieszkania, szkoły, pracy w tym urlop itp. – przygotowanie planu podróży, zakup 

biletu, pakowanie walizki lub np. tornistra do szkoły, przygotowanie pożywienia, 

które będzie spożywane poza domem itp. 

8) nabywanie umiejętności urządzania i prowadzenia mieszkania; 

9) nabywanie umiejętności rozwijania talentów; 

10) nabywanie umiejętności rozwoju personalnego i zawodowego - nauka obsługi 

prostych maszyn i urządzeń produkcyjnych; zapoznanie z technologią produkcji; 

zużyciem materiałów produkcyjnych; zasady BHP oraz zapoznanie z kodeksem 

pracy, itp. 

11) wybór ścieżki rozwoju talentów i rozwoju zawodowego; 

12) łamanie barier osób niepełnosprawnych. 

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

a. posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć treningu samodzielności, 

potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym 

dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty. 

 



 

 

 

4.  Wymagania dodatkowe: 

a) zachowanie dobrej relacji w kontaktach z ludźmi, komunikatywność;  

b)zdolność przekonywania, odporność emocjonalna, a także prezencja 

wzbudzająca zaufanie, uprzejmość, dyskrecja, uczciwość i cierpliwość. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne): 

1. Formularz rekrutacji kandydata do realizacji formy wsparcia: trening 

samodzielności - zajęcia indywidualne w projekcie "Dzielny Samodzielny" 2018-

2021; 

2. Własnoręcznie podpisane: list motywacyjny i życiorys (CV); 

3.Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, otrzymane 

uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia; 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)". 

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie 

siedziby Fundacji „Stella” im. Agaty ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów lub 

drogą mailową: fundacja@stella.com.pl, w terminie do dnia 21.05.2020r.  

 

 

 

 

 

 

 


