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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TRENERA WSPOMAGAJĄCEGO  

(2 OSOBY)  W MIESZKANIU WSPOMAGANYM O CHARAKTERZE TRENINGOWYM  

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU  PN. „UTWORZENIE MIESZKANIA 

WSPOMAGANEGO WRAZ Z USŁUGĄ OPIEKUŃCZĄ, ASYSTENCKĄ I TRENINGIEM 

SAMODZIELNOŚCI” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, 

DZIAŁANIE 06.02 USŁUGI SPOŁECZNE PODDZIAŁANIE 06.02.02. ROZWÓJ USŁUG 

SPOŁECZNYCH 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie  

ul. Warszawska 18  

82-500 Kwidzyn 

poszukuje kandydatów (2 osoby) na stanowisko trenera wspomagającego  

do mieszkania  wspomaganego o charakterze treningowym 

Celem funkcjonowania mieszkania o charakterze treningowym jest przygotowanie 

mieszkańców do samodzielnego życia. 

1. Forma zatrudnienia i ilość etatów : 

• umowa o pracę/ 2 osoby  - praca w  systemie zmiennym 

Wynagrodzenia trenerów wspomagających są współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie 

posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 

• samoobsługi, 

• samodzielności życiowej, 

• rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych, 
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• zagospodarowania wolnego czasu, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych  

w środowisku lokalnym, 

• planowanie budżetu i wydatków domowych, 

• nauka racjonalnego i oszczędnego korzystania z mediów, 

• prowadzenie zajęć kulinarnych oraz racjonalnego dokonywania  

i gospodarowania żywnością oraz pozostałymi zakupami, 

• utrzymywanie więzi rodzinnych, 

• nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania o charakterze treningowym, 

w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy  

nad właściwym jego użytkowaniem, 

• prawidłowe prowadzenie i realizację wszystkich form wsparcia zaplanowanych w 

projekcie, związanych z realizacją procesu usamodzielnienia tj. m.in. treningu 

usamodzielnienia, treningu spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności 

społecznych i innych np. poradnictwo specjalistyczne. 

• uczestnictwo w szkoleniach i praktykach zawodowych na terenie placówki 

tożsamej z nowo utworzonym mieszkaniem treningowym w Kwidzynie. Szkolenia 

z zakresu wsparcia w mieszkaniach wspomaganych.  W tym zapoznanie się z  

organizacją pracy, harmonogramami, dyżurami, podziałami obowiązków, 

obszarami wsparcia, organizacją dnia, miesiąca itp. 

• współpraca z trenerem głównym (opiekunem mieszkania), zarządem 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA” oraz koordynatorem projektu 

„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką  

i treningiem samodzielności” 

 

3. Przewidywany termin realizacji umowy: 

• od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.  tj. 11 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

4. Wymagania niezbędne: 

• posiadanie obywatelstwa polskiego, 
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• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw 

publicznych, 

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie umowy, 

• posiadanie wykształcenia - trener wspomagającego do mieszkania  o charakterze 

treningowym powinien mieć: 

• wykształcenie co najmniej średnie; 

• Kwalifikacje  i/lub doświadczenie w wykonywaniu zawodu: terapeuty 

środowiskowego lub zajęciowego, pracownika socjalnego, pielęgniarki, asystenta 

osoby niepełnosprawnej; 

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,  

w tym świadectwo ukończenia szkoły, życiorys zawodowy; 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętność pomocy przy organizacji pracy z osobą niepełnosprawną 

intelektualnie, 

2. posiadanie predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych takich 

jak: 

o empatia, 

o obowiązkowość, 

o cierpliwość, 

o wrażliwość na potrzeby innych osób, 

o kultura osobista, 

o motywacja do pracy, 

o komunikatywność, 

o odporność na sytuacje stresowe. 

6. Mile widziane: 

• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, 
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• list motywacyjny kandydata na stanowisko trenera wspomagającego  

do mieszkania  wspomaganego o charakterze treningowym   opisujący posiadane 

doświadczenie nad osobą niepełnosprawną np. cykliczna lub długotrwała opieka 

nad członkiem rodziny, 

• referencje. 

7. Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem nabór na stanowisko trenera wspomagającego do mieszkania  

wspomaganego SNOA za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) do 

dnia 22.07.2022 na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie, ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn  lub osobiście w 

w Biurze Stowarzyszenia ,,SNOA ,, ul .Warszawska 18 Kwidzyn w godzinach10-12, telefon 

kontaktowy 603 969 555 do dnia 22.07.2022 r. do godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

W dniach 26 i  27. 07.2022 zaplanowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych 

z kandydatami na stanowisko na stanowisko trenera wspomagającego do mieszkania  

wspomaganego o charakterze treningowym 

O wynikach naboru Stowarzyszenie SNOA poinformuje telefonicznie. 

8. Informacji dotyczących naboru udziela: 

Prezes Stowarzyszenia Iweta Jabłońska tel. 603 969 555 

1) 9. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się  

o zatrudnienie jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” z siedzibą 

przy ul. Warszawskiej 18 w Kwidzynie o następujących danych kontaktowych:  

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18, email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych)  

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

z Autyzmem „SNOA” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 18 w Kwidzynie  

o następujących danych kontaktowych: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18, email: 

stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: ddorist@wp.pl 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

klasycznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. Wykonanie w systemie 

"zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie  

na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji 

pomieszczeń  infrastruktury społecznej na rzecz usług opiekuńczych mieszkań 

chronionych i wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia w związku  

z realizacją projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zamkowa Góra 8 w celu 

utworzenia mieszkania wspomaganego w Kwidzynie” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Znak sprawy: ZP/272.MT /1 /2022 

5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

P.Z.P. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

7)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy 

P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

mailto:ddorist@wp.pl
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8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (stosownie do brzmienia przepisu art. 75 ustawy pzp-  

w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (stosownie do brzmienia przepisu art. 19 ust. 2 ustawy pzp- 

skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,  z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 

z ustawą PZP/ stosownie do brzmienia przepisu art. 76 ustawy pzp- skorzystanie 

przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 

RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (stosownie do brzmienia 

przepisu art. 19 ust. 3 ustawy pzp- w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 

zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

tego postępowania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;   

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia 

umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym 

obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach 

niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika 

merytorycznego OPS. 

Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami 

rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie 

wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak 

wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie. 

 

…………………………..             ………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                     podpis 

 


