
                        

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej 

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów 

 

 Ogłasza nabór na prowadzenie rehabilitacji intelektualnej – 

indywidualnych zajęć logopedycznych w III etapie projektu „Dzielny 

Samodzielny”  w okresie od 03.08.2020r. do 31.03.2021r. 

1. Łączny wymiar godzin 155, średnio 5 godzin tygodniowo.  

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:  

- usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, 

nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju 

mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej 

3. Celem indywidualnych zajęć logopedycznych jest: 

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, 

zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń 

procesu porozumiewania się. 

Szczegółowe cele to: 

- poprawa jakości komunikowania się z otoczeniem (werbalnej, alternatywnej), 

-budowanie/ odbudowy systemu językowego zgodnie z zasadami programowania 

języka, 

- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie 

strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, 

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, 

- poprawa w zakresie funkcji oralnych (oddychania, połykania, żucia), 

- poprawa wyrazistości artykulacyjnej wypowiedzi, 

- wyrabianie właściwych nawyków mówienia np. zamykanie ust, 

- wzbogacanie zasobu leksykalnego (czynnego i biernego), 

- poprawa w zakresie umiejętności czytania i pisania, 

- usprawnianie funkcji poznawczych niezbędnych do budowania systemu 

językowego: sekwencji, procesów myślowych, pamięci wzrokowej i słuchowej, 

funkcji wzrokowych, słuchowych i czuciowych; 

- prawidłowe stosowanie form gramatycznych i ortograficznych, 

- usprawnienie motoryki małej i grafomotoryki, 

- prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny (chęć wypowiadania się, 

zabierania głosu, wyrażania własnych potrzeb), 

- wdrożenie beneficjenta do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej 

aktywności słownej. 

 

 



 

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

a. posiada kwalifikacje do prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych, 

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: terapia 

logopedyczna - 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 27.07.2020r.  

 

 

 

 

 

 

 


