
 
 

Wójt Gminy Wijewo  

poszukuje kandydatów  do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa  

dla uczestników projektu pt.  „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora  

w Gminie Wijewo!” 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 

7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – 

projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 

 

 

W ramach realizowanego projektu poszukiwani są  specjaliści do prowadzenia:   

I. Zajęć z  rehabilitantem 

II. Zajęć ruchowych: 

            - fitness  

            - nordic walking 

            - jogi 

           - gimnastyki ogólnorozwojowej 

III. Treningu pamięci 

IV. Zajęcia komputerowe 

V. Zajęć manualnych 

VI. Zajęć szachowych  

VII. Zajęć edukacyjnych 

VIII. Warsztatów profilaktyczno-edukacyjno-zdrowotnych 

IX. Warsztatów umiejętności społecznych i samoobsługi  

X. Poradnictwa farmaceutycznego 

XI. Poradnictwa dietetycznego 

XII. Poradnictwa prawnego  

XIII. Poradnictwa psychologicznego 

 

 

Część I:  Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć z rehabilitantem w ramach 

projektu pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 



 
 
Liczba osób objętych wsparciem: 1 gr. po 10 os. 

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć z seniorami, 

indywidualne wsparcie każdego z uczestników, dawanie porad, propagowanie zdrowego 

stylu życia, usprawnianie seniorów, przywrócenia ogólnej sprawności fizycznej. 

Wykształcenie: wyższe - kierunkowe – fizjoterapia, doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku. 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

Część II: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć ruchowych (zajęć fitness, nording 

walking, jogi i gimnastyki ogólnorozwojowej)  w ramach projektu pt . „Wspieramy lokalną 

społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem:  

- zajęcia fitness 2 gr po 10 os. 

- zajęcia nording walking 1 gr po 20  os. 

- zajęcia joga 1 gr po 20 os. 

- zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej 5 gr po 10 os. 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć ruchowych, opracowanie 

programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, 

organizacja i przeprowadzanie zajęć, dawanie porad, troska o bezpieczne warunki 

aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera, który dostosuje 

zakres, intensywność i rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem 

przeciwwskazań i zalecanych rodzajów ćwiczeń). 

Wykształcenie: uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych z fitnessu, gimnastki 

ogólnorozwojowej oraz jogi , doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

Część III:  Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenia  treningu pamięci w ramach projektu 

 pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 



 
 
Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 gr po 20 os. 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć- ćwiczeń, gier, zabaw które 

angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć, kreatywność, 

koncentracja i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Codzienna gimnastyka umysłu zmusi  mózg 

do regularnego wysiłku sprawiając, że  mózg dłużej zachowa  swoją sprawność i gotowość 

podjęcia nowych wyzwań intelektualnych. 

Wykształcenie: minimum średnie 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

Część IV:  Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć komputerowych w ramach 

projektu pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 gr po 10 os. 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zająć komputerowych, opracowanie 

programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, 

organizacja i przeprowadzenie zajęć. (Zajęcia z podstaw obsługi komputera, korzystania  

z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwania informacji, czytania prasy w sieci, korzystania 

z poczty elektronicznej. Realizacja zajęć pozwalających na uzyskanie przez seniorów 

takiego poziomu umiejętności komputerowych, który pozwoli na swobodne wyszukiwanie 

informacji  

w Internecie, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, korzystanie z kultury). 

Wykształcenie: minimum średnie, posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera, 

znajomość  podstawowych programów  

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część V: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć manualnych: robótek ręcznych, 

szydełkowania w ramach projektu pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior  

w Gminie Wijewo!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 



 
 
Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 gr po 20 os. 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć manualnych: robótek ręcznych, 

szydełkowania z seniorami, opracowanie programu zajęć, organizacja i przeprowadzenie 

zajęć, wspieranie uczestników przy wykonywanych pracach w ramach zajęć manualnych. 

Wykształcenie:  posiadanie umiejętności z zakresu robótek ręcznych i szydełkowania, mile 

widziane specjalistyczne kursy i szkolenia oraz doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jezioran 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część VI: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu  

pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1  gr po 10 os. 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć szachowych z seniorami,  

Wykształcenie:  minimum średnie,  umiejętność gry i prowadzenia zajęcia nauki gry w 

szachy, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część VII: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 



 
 
Usługi na rzecz uczestników projektu: - zajęcia edukacyjne dla seniorów oparte na 

koncepcji uczenia się przez całe życie – np. z zakresu bezpieczeństwa seniora 

Wykształcenie:  minimum średnie,   

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część VIII: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie warsztatów profilaktyczno-

edukacyjno-zdrowotnych w ramach projektu pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub 

Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty 

konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie warsztatów profilaktyczno-

edukacyjno-zdrowotnych, warsztaty na temat zdrowotnych aspektów starzenia i symptomów 

somatycznych oraz wynikających z nich sposobów postępowania prozdrowotnego i 

profilaktyki w zakresie unikania zagrożeń, porady dla osób starszych. Celem tych zajęć jest 

podniesienie samoświadomości seniorów na temat tego etapu w ich życiu oraz nauka 

sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia 

Wykształcenie:  minimum średnie,   kwalifikacje w zakresie  promocji i ochrony zdrowia, 

pielęgniarstwo, praca socjalna,  inne pokrewne kwalifikacje 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część IX: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i 

samoobsługi w ramach projektu pt . „Wspieramy lokalną społeczność –Klub 

Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty 

konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych 

 i samoobsługi, udzielanie porad, prowadzenie konsultacji, organizacja spotkań 

tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie. Zajęcia na temat 

skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, stresem, 



 
 
negatywnymi emocjami, dbania o swój wizerunek, konieczność ćwiczenia umysłu, dotyczące 

zagadnień komunikacji społecznej, asertywności i rozwiązywania konfliktów w grupie 

społecznej, podnoszenie skuteczności działania w grupie zachęcanie do współpracy, 

motywowanie do aktywności. Celem jest aktywizacja społeczna seniorów, nauka sposobów 

lepszego funkcjonowania społecznego w grupie, nabycie umiejętności radzenia sobie i 

pomocy innym w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych 

Wykształcenie: wykształcenie minimum średnie,  mile widziany pracownik socjalny, 

pielęgniarka, psycholog 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część X: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie poradnictwa farmaceutycznego 

w ramach projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność  Klub Senior w Gminie Wijewo!” reali

zowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa farmaceutycznego 

Wykształcenie:  minimum średnie, tytuł farmaceuty lub technik farmaceutyczny 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część XI: Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie poradnictwa dietetycznego 

w ramach projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność  Klub Senior w Gminie Wijewo!” reali

zowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 5 gr po 10 os. 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa dietetycznego. 

Pokazanie beneficjentom korzystnego wpływu diety na ich organizm poprzez wdrażanie do 

jadłospisów i akceptowanie zdrowotnych zaleceń dietetycznych dla osób starszych. Celem 

zajęć jest nauka zdrowego stylu życia w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek i stan 

zdrowia, ponadto poznanie doświadczeń uczestników grupy w zakresie kultury odżywiania 



 
 
wynikającej z różnych tradycji, obyczajów, regionów pochodzenia beneficjentów. Będą to 

zajęcia teoretyczno - praktyczne o charakterze edukacyjnym, połączone 

 z przygotowywaniem przykładowych jadłospisów oraz prostych, ale zdrowych dań. 

Wykształcenie:  minimum średnie,  technolog żywienia, dietetyk, doświadczenie zawodowe 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część XII: Przedmiotem ogłoszenia jest poradnictwa prawnego w ramach projektu pt . 

„Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa prawnego, udzielanie 

porad, prowadzenie konsultacji, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez 

uczestników zapotrzebowanie. 

Wykształcenie:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie prawne 

(ukończone studia prawnicze + aplikacja). 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jezioran 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część XIII: Przedmiotem ogłoszenia jest poradnictwa psychologicznego w ramach projektu 

pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie 

gminy Wijewo (woj. wielkopolskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 gr po 10 os. 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.11.2021 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 

udzielanie porad, prowadzenie konsultacji, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane 

przez uczestników zapotrzebowanie, wsparcie przy rozwiązywaniu konfliktów w grupie. 

Wykształcenie:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie 

psychologiczne (ukończone studia minimum licencjackie, na kierunki psycholog lub kierunki 

pokrewne). 



 
 
Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV),  

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

3. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  

4. Pisemne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych,  

5. Klauzula RODO,  

6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 28 października 2021 r. do godz. 14:00 w 

Urzędzie Gminy Wijewo lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.  
 

 

Wójt Gminy Wijewo  
/-/ Mieczysław Drożdżyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


