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 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 

 

 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu ogłasza 

nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. 

 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów w 

zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

pomocy Najbardziej potrzebującym w ramach środków w podprogramie 2015 

mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Bank Żywności w Tarnobrzegu poszukuje trenerów z zakresu zarządzania  

budżetem domowym, warsztatów kulinarnych, warsztatów  dietetycznych do 

przeprowadzenia  30  jednodniowych warsztatów dla grupy 600 beneficjentów 

Programu Europejskiego Pomoc Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 

2015 .  

 

W każdym z warsztatów weźmie udział 25 beneficjentów projektu. Każdy warsztat 

trwać będzie  2-3 godz. zegarowe. Prowadzący będzie mieć do dyspozycji salę 

szkoleniową , przykładowy scenariusz realizacji warsztatu, materiały biurowe dla 

uczestników warsztatów. 



- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów 

kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości 

przygotowania  potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. 

Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywienia się, zgodnego 

z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych 

gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2 godz. 

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie 

przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, 

ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok.2 godz. 

- warsztaty edukacji ekonomicznej- nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji 

domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z 

uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym 

darów żywnościowych. Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom 

Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014- 2020 niezbędnej wiedzy 

gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz 

umiejętności właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych. 

Czas trwania ok.2 godz. 

 

Oferta obejmuje: Przygotowanie warsztatów oraz ich przeprowadzenie w   

miejscu wskazanym  przez organizatora. 

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert. 

Osoby /Firmy spełniające kryteria zobowiązany jest spełnić wymagania zawarte  w 

wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 w 

Podprogramie 2015, wybrane osoby zostaną zatrudnione jako trenerzy na 

podstawie umów cywilno- prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność 

gospodarczą. 

Link do wytycznych: http:// www.mpips.gov.pl/pomoc-

społeczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-

najbardziej-potrzebującym-2014-2020/podprogram-2015/ 

http://www.mpips.gov.pl/


Działania  będą realizowane w gminach powiatów: 

tarnobrzeskiego, mieleckiego, stalowowolskiego, sandomierskiego, staszowskiego. 

 

Przy składaniu ofert należy podać: 

 CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji    

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: 

tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr.1-1,poz .920 ze zm.).” 

 Wycenę za pojedyncze szkolenie. 

 Dane kontaktowe firmy jeśli dotyczy ( adres e- mail, telefon) 

 

Oferty  proszę  przesłać w formie elektronicznej  lub pocztą do dnia 5 sierpnia pod 

adres: 

bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl  lub bankzywności.tbg.net.pl, 

 pocztą: 

Stowarzyszenie” Tarnobrzeski Bank Żywności” 

Ul. Sienkiewicza 145  

39-400 Tarnobrzeg 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Barbarą Turczyk  tel. 15 8224005 
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