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OGŁOSZENIE OFERTOWE Nr 1/Asyst./2021 

dotyczące składania ofert na świadczenie usługi asystenckiej 

     

 TRISO - Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią oferuje zatrudnienie 
na umowę zlecenie na wykonywanie na rzecz naszych beneficjentów usługi Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej (AON), świadczonej w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 
projektu pn.: "Pomocna dłoń" - asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych  
intelektualnie z trisomią 21" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy o zlecenie 
realizacji zadań. 

Okres realizacji projektu: 19.04.2021 - 31.03.2022 

Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług asystencji osobistej dla zakwalifikowanych do 
projektu beneficjentów, w zakres których wchodzi: 

1. pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania (samoobsługa), komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się  
w różnych rolach społecznych; 

2. wsparcie w spędzaniu czasu wolnego i otwieranie na nowe formy spędzania czasu (np. wyjścia na 
imprezy kulturalne, imprezy sportowe); 

3. towarzyszenie i zachęcanie do codziennych aktywności (zakupy, spacer, przejażdżka rowerowa, 
plac zabaw itp.); 

4. wspieranie, motywowanie i towarzyszenie w podejmowaniu aktywności w domu i poza domem, 
kształtowanie umiejętności społecznego zachowania - w tym nawiązywania interpersonalnych 
więzi; 

5. rozwijanie orientacji czasowej i przestrzennej poprzez pomoc asystenta w poruszaniu się po 
mieście, w korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do domu, szkoły, na 
zajęcia pozalekcyjne, sportowe, do miejsc użyteczności publicznej (np. poczta, bank itp.); 

6. umożliwienie  życia towarzyskiego - udział w spotkaniach z przyjaciółmi, grupą rówieśniczą (min. 
w kawiarni, restauracji, na festynie itp.); 

7. kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych; 
8. prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej. 

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) będą obejmować 
wsparciem zakwalifikowanych do projektu beneficjentów w wymiarze średniomiesięcznym 30 godzin 
wsparcia dla beneficjenta. 
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Kryteria oceny oferty 

Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) powinien spełniać następujące warunki: 

- posiadać doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi tj. minimum rok pracy z osobami  
   z niepełnosprawnością intelektualną (w tym wolontariat, opiekowanie się członkiem rodziny); 

- posiadać minimum wykształcenie średnie, z preferowanym wyższym kierunkowym (pedagogika,  
   psychologia i inne społeczne);  

- atutem będzie dotychczasowa współpraca ze Stowarzyszeniem, w tym bezpośrednio z osobami  
   objętymi opieką Stowarzyszenia - dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi z Trisomią 21; 

- dyspozycyjność tj. możliwość dostosowania godzin pracy w charakterze asystenta do potrzeb  
   beneficjentów - uczestników projektu. 

Nadmieniamy, iż wykształcenie zawodowe nie będzie stanowiło zasadniczego kryterium naboru 
kandydatów do pracy na stanowisku AON.  

Kandydaci na asystentów winni posiadać określone predyspozycje osobowościowe i umiejętności : 

a) osobiste: cierpliwość, odporność psychiczna i radzenie sobie z problemami, kreatywność,  
    konsekwencja w działaniu 

b) społeczne: umiejętność współpracy i budowania relacji, otwartość, podmiotowe traktowanie 
 
c) organizacyjne: planowanie i stawianie celów, dobra organizacja pracy własnej 

CV wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) w zaklejonej kopercie i z nazwą 
oferty prosimy złożyć osobiście w biurze projektu, które znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia  
w Opolu, przy ul. 1 Maja 9 pok. 93 lub przesłać na adres e-mailowy: biuro.triso.eu@gmail.com. 
Termin składania ofert: do 16.04.2021 godzina 14.00. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy złożony w trybie zasady konkurencyjności. 

 

         

        Prezes Zarządu:   

          Joanna Łaba  


