Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 13.02.2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W BYTOMIU-MIECHOWICACH poszukuje pracownika na
stanowisko Trenera do Prowadzenia szkolenia dla streetworkerów "Szkoła inna niż wszystkie" – I i
II moduł; do realizacji programu Rozwiń Skrzydła w ramach projektu „Program placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”. Projekt będzie realizowany w
Bytomiu.
1. Trener prowadzenie szkolenia dla streetworkerów "Szkoła inna niż wszystkie" – I i II moduł;
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wymagania dotyczące kandydata na stanowisko Trener prowadzenie szkolenia dla streetworkerów
"Szkoła inna niż wszystkie" – I i II moduł:
Wymagania niezbędne:
1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy ulicznej z dziećmi
i młodzieżą;
2. Doświadczenie w pracy z narzędziem "Szkoła Mobilna" (znajomość technicznych aspektów
funkcjonowania szkoły mobilnej, prowadzenie zajęć z terapii kreatywnej)
3. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia
wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o
rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni
staż pracy z dziećmi lub rodziną.
4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą , które charakteryzują trudne zachowania
5. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o
pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia w 2018r. :
Projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej” jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I moduł: 12h praca z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, metodologia i narzędzia pracy
streetworkera.
II moduł: 8h wzrost samooceny dziecka z grup tzw. wysokiego ryzyka, metodologia pracy ze szkołą
Mobilną (w tym terapia kreatywna)
Termin: 16-18.03.2018
Miejsce szkolenia: Bytom, ul. Matki Ewy 1, budynek Cisza Syjonu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. Oświadczenie - 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy ulicznej z
dziećmi, młodzieżą lub rodziną oraz wykształcenie średnie (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 23 lutego 2018 r. na adres: uno@cme.org.pl

Projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej” jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

