
 
 

 
 

 
 

Bank Żywności w Częstochowie  

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 2015 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 2015 planowane jest przeprowadzenie: 

 warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych w udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, 

dietetyków, 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. 

 warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie 

beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. 

 warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, 

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 umiejętność właściwego korzystania 

z dostępnych na rynku usług finansowych. 

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020 w Podprogramie 2015, zostaną zatrudniane jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Działania będą realizowane w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, 

tarnogórskiego, zawierciańskiego. i miasto Częstochowa. 

Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-

funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/ 

Bank Żywności w Częstochowie zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów. 

 

Przy zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania 

 telefon kontaktowy, 

 zawód, 

 wykształcenie, 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/


 
 

 
 

 
 

 kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia 

społecznego albo w prowadzeniu takich działań, potwierdzone stosowną dokumentacją, 

 miejsce pracy – pełna nazwa wraz z danymi teleadresowymi. 

 

Nabór dokonywany jest do realizacji działań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących 

w Podprogramie 2015. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 22 maja 2015 r. w siedzibie Bank Żywności w Częstochowie, 42-217 

Częstochowa, ul. Waszyngtona 47 a; tel. 34 368 24 48 lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@bzczestochowa.pl 
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