
 

Bank Żywności w Grudziądzu
ogłasza nabór

realizatorów/trenerów

do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2019 mających na celu
wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014  –  2020  Europejskiego  Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogramie 2019 planowane jest przeprowadzenie:

 warsztatów edukacji ekonomicznej  - Celem warsztatów  będzie nauka tworzenia, realizacji 
i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa 
domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w 
tym darów żywnościowych. Powyższe działania mają na celu wzmocnienie samodzielności i 
kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 warsztatów  dietetycznych i  dotyczących  zdrowego  żywienia.  Celem  warsztatów  będzie
przekazanie  beneficjentom  wiedzy  na  temat  racjonalnego  odżywiania,  ekologicznego  i
zdrowego stylu życia

 . warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych, pokazujące różne możliwości
przygotowania  potraw i  wykorzystania  artykułów spożywczych.  Celem warsztatów będzie
nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe
ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka.

Osoby  spełniające  wymagania  zawarte  w  wytycznych do  Programu  Operacyjnego  Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2019, zostaną zatrudniane jako realizatorzy/trenerzy na
podstawie  umów  cywilno-prawnych.  Działania  będą  realizowane  w  gminach:  Gmina  Grudziądz,
Miasto  Chełmno,  Płużnica,  Warlubie,  Dragacz,  Płużnica,  Miasto  Wąbrzeźno,  Barcin.
Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Aplikacja powinna zawierać:

 CV 
 kserokopie lub skany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, 

w tym koniecznie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego

 informację o proponowanej stawce za 1h (60 min) prowadzenia szkolenia – w określaniu 
stawki proszę brać pod uwagę konieczność wykonania czynności organizacyjnych zawartych 
w opisie zadań oraz konieczność przeznaczenia czasu na dojazd na miejsce prowadzenia 
warsztatów 

 klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019


ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zgłoszenia  przyjmowane  są w  terminie  do  31  lipca  2019  r.  w  siedzibie  Banku  Żywności  w
Grudziądzu,  86-300  Grudziądz,  ul.  Dąbrowskiego  11/13;  tel.  56  46 323  97/  600 309 222  
lub elektronicznie na adres e-mail: bz.grudziadz@bankizywnosci.pl
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