Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów
Ogłasza nabór na prowadzenie zajęć terapii polisensorycznej z elementami
integracji sensorycznej- zajęcia indywidualne w III etapie projektu „Dzielny
Samodzielny” w okresie od 02.11.2020r. do 31.03.2021r.
1. Łączny wymiar godzin 240, średnio 12 godzin tygodniowo.
2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- dostarczanie różnego rodzaju bodźców zmysłowych: dotykowych,
proprioceptywnych tj. czucia głębokiego, westybularnych tj. przedsionkowych,
smakowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych, balansowych, psychicznych.
Integracja tych bodźców dostarcza takich wrażeń, które umożliwiają
beneficjentom osiągnięcie orientacji w otaczającej rzeczywistości, a to z kolei
stymuluje zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa.
3. Celem indywidualnej terapii polisensorycznej z elementami integracji
sensorycznej jest wspomaganie rozwoju psychicznego, rozwijanie zainteresowań
otoczeniem, uzyskiwanie niezależności osób niepełnosprawnych w
funkcjonowaniu codziennym oraz wzmacnianie ich relacji i rozwijanie
umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.
W terapii polisensorycznej zostaną wykorzystane elementy integracji
sensorycznej.
Szczegółowe cele terapii: oswojenie z różnymi bodźcami, likwidacja zaburzeń
sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, motywowanie do podejmowania
aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej,
gromadzenie nowych doświadczeń i rozwijanie zdolności spostrzegania, rozwój
aktywności ruchowej, poprawa precyzyjności ruchowej, poprawa orientacji
schemacie własnego ciała, normalizowanie napięcia mięśniowego.
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a. posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii polisensorycznej z elementami
integracji sensorycznej - zajęcia indywidualne, 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: terapii
polisensorycznej - 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 26.10.2020r.

