
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERÓW 

  

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, a także Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

Caritas Diecezji Kieleckiej poszukuje osób do przeprowadzenia warsztatów mających na celu 

wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Rodzaje warsztatów: 

- kulinarne, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych 

artykułów spożywczych. Czas trwania 2h   

- dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazywanie beneficjentom wiedzy na temat 

racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania 2h  

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i 

przeciwdziałania marnowaniu żywności. Czas trwania 2h  

- edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych 

dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania 2h  

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się 
prowadzenie działań w ramach środków  towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczony w 
sposób indywidualny lub grupowy.  

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.  

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ukierunkowany jest na pomoc osobom 

najuboższym zamieszkującym na terenie całej Polski. Trenerzy w ramach działań będą prowadzić 

warsztaty dla osób zamieszkujących na terenie Diecezji Kieleckiej.  

 
 
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszę przesłać scan oferty, program – 

konspekt (z uwzględnieniem warsztatów wykonywanych w formie stacjonarnej i  ewentualnie 

zdalnie) wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiednie kwalifikacje do dnia 30 grudnia 2020 r. 

na adres popz.kielce@caritas.pl lub składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej  w Kielcach – Plac 

Najświętszej Maryi Panny 1 , 25-010 Kielce. Oferta powinna zawierać opis proponowanych 

warsztatów i cenę brutto za 1h. Termin przeprowadzenia warsztatów styczeń 2021 – sierpień 2021. 

Ilość warsztatów i harmonogram do uzgodnienia. Dodatkowych informacji udziela:  

p. Renata Kaczmarczyk tel. 784 597 557 
 


