
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

ogłasza nabór  ofert na  doradcę zawodowego

w projekcie „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w 

2014r.

I. Zakres zadań:

 przeprowadzenie diagnoz (początkowych i końcowych) i doradztwa dla co najmniej 

15 wychowanków rodzin zastępczych  i  placówek opiekuńczo wychowawczych (co 

najmniej 30h)

 przeprowadzenie  diagnoz  początkowych  i  doradztwa   dla  co  najmniej  26  osób 

niepełnosprawnych (co najmniej 26 h.)

 przeprowadzenie  rozmów doradczych w ramach punktu poradnictwa (  co najmniej 

25h.)

 przeprowadzenia  warsztatów  aktywnego  poszukiwania  pracy  i  planowania  kariery 

zawodowej dla osób niepełnosprawnych (co najmniej 10h)

 przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji,  podniesienia samooceny i zwiększenia 

motywacji dla młodzieży (wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo 

– wychowawczych) (co najmniej 10h)

II.  Doradca  zawodowy  który  będzie  osobiście  wykonywał  usługę  powinien  spełniać 

jednocześnie następujące warunki:

 wykształcenie wyższe 

 kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego ( zgodnie z przepisami prawa)

 praktyczną wiedzę popartą doświadczeniem zawodowym w zakresie indywidualnego 

doradztwa zawodowego i przeprowadzania warsztatów kompetencji ( w szczególności 

w pracy z osobami niepełnosprawnymi i młodzieżą)

 doświadczenie w zakresie doradztwa świadczonego w ramach projektów POKL

 znajomość  i  praktyka  w  stosowaniu  narzędzi  diagnostyczno  -  doradczych 

uwzględniających  specyfikę  funkcjonowania  osób  niepełnosprawnych  i  młodzieży 

przygotowującej się do wkroczenia na rynek pracy

 znajomość  lokalnych  uwarunkowań  dotyczących  rynku  pracy   w  powiecie 

zawierciańskim popartą praktycznym doświadczeniem w tym zakresie.

 gotowość  pracy  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  przez  PCPR  (  w  zakresie 

diagnostyczno  doradczym  maksymalnie  5  osób  dziennie,  w  zakresie  poradnictwa 
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indywidualnego maksymalnie 3 osoby dziennie, w zakresie warsztatów w terminach 

określonych przez PCPR)

 przedłożą  propozycję  programu i  materiałów do realizacji  warsztatów  aktywnego 

poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej oraz warsztatów autoprezentacji, 

podniesienia samooceny i zwiększenia motywacji 

ponadto:

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe.

II. Kandydat powinien złożyć:

 formularz aplikacyjny ( druk w załączniku)

 potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów  potwierdzających 

wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, i znajomość specyfiki lokalnego rynku 

pracy

 oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych,  o  zdolności  do  czynności 

prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe,

 posiadane referencje

 program warsztatów

 informację o stosowanych aktualnie  narzędziach i  metodach pracy diagnostyczno - 

doradczej 

 ofertę cenową zawierającą koszt za 1h świadczenia usługi 

 oświadczenie o gotowości współpracy zgodnie z harmonogramem określonym przez 

PCPR

  

III. Dokumenty wymienione w punkcie II należy  dostarczyć na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu 

ul. Daszyńskiego 4

42-400 Zawiercie
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z  dopiskiem:  Doradca  zawodowy  w  projekcie  „Lepszy  Start  –  promocja  aktywnej 

integracji w powiecie zawierciańskim - 2014”

Dokumenty należy dostarczyć w terminie: do 01.04.2014 r. do godz. 12.00. 

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Rzekiecka – Muszyńska – koordynator projektu 
tel. 32 67 107 48 i Kamil Kępski – specjalista ds. monitoringu i rekrutacji 32 67 05 255
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