Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rawa Mazowiecka dnia 07.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko kierownika klubu/animatora osób
niesamodzielnych w projekcie „CUŚ DOBREGO” zadanie 5 : Klub Seniora
– Gmina Rawa Mazowiecka
Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert na stanowisko kierownika klubu i animatora osób niesamodzielnych.
Do zakresu czynności animatora będzie należało:
•
Prowadzenie Klubu Seniora i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej
w wymiarze nie mniej niż 25 godzin w tygodniu .
•
Kierowanie pracą Klubu oraz współpracowanie w tym zakresie z koordynatorem projektu
•
Prowadzenie dokumentacji działania klubu Seniora w formie listy obecności uczestników klubu oraz prowadzenie
dokumentacji uczestników Klubu, w tym indywidualnych planów działania, a także dokumentacji osób
prowadzących zajęcia w ramach działalności klubu .
•
Współpraca z rodzinami uczestników klubu, w tym w zakresie organizowania ich dowozu.
•
Organizowanie spotkań okolicznościowych
•
Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem
jej przypisanym
•
Dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczenie się o estetykę pomieszczeń
•
Aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie
•
Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych
•
Przestrzeganie czasu pracy

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenie co najmniej średnie
- przygotowanie do pracy z osobami starszymi udokumentowane certyfikatem lub zaświadczeniem
ukończenia kursu Animatora Osoby Niepełnosprawnej i Starszej, w wymiarze co najmniej 20 godzin
- doświadczenia w organizowaniu zajęć dla osób niesamodzielnych, wymagających opieki , praca w
klubach seniora ,bądź w Domach Dziennego Pobytu lub innych instytucjach działających na rzecz
opieki nad osobami niesamodzielnymi.
- ukończony kurs z arteterapii
- wymaganiem nieobowiązkowym , mile widzianym jest ukończenie dowolnej formy kształcenia
pedagogicznego łącznie z kursem pedagogicznym
1.

Wymiar czasu pracy: 5/8 etatu

2.

Miejsce pracy: Stara Rossocha 1

3.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

4.

Liczba stanowisk: 1

5.

Termin przewidywany świadczenia pracy: od dnia 01.10..2020 roku do dnia 30.06.2023 roku.
Termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

6.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Magdalena Kobierska

7.

Oferty należy składać do dnia 11.09.2020 r. do godz. 12 ⁰⁰
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka

8.

Przewiduje się zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

