
Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która 

opiekuje się dziećmi i młodzieżą do 25 r.ż., których rodzic zginął lub został 

poszkodowany pełniąc służbę publiczną. 

 

Mając na uwadze edukację i szeroko rozumiany rozwój młodego człowieka 

pragniemy, aby nasi podopieczni mieli do dyspozycji nie tylko środki finansowe, ale 

także pomoc specjalistów, którzy zadbają o prawidłowe wybory edukacyjne i 

zawodowe. 

 

W związku z rozbudową sieci Doradców Edukacyjnych Fundacji zatrudnimy osoby, 

które podejmą się tego odpowiedzialnego zadania i będą towarzyszyć w dorastaniu 

naszym podopiecznym. 

 

Poszukujemy Doradców Edukacyjnych w województwach warmińsko-mazurskie, 

podlaskie, pomorskie, opolskie, śląskie, mazowieckie, lubuskie, małopolskie 

 

Do głównych zadań doradców będzie należało: 

 

• osobiste lub/oraz zdalne, kilkukrotne w ciągu roku szkolnego spotkania z 

naszymi podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania lub pobierania nauki, 

związane z planowaniem ścieżki edukacyjnej, ścieżki kariery, a także pomoc w 

racjonalnym wykorzystaniu oferty Fundacji, 

• wspieranie rodzin młodszych podopiecznych w ich roli wychowawczej, 

• monitorowanie postępów podopiecznych i reagowanie na możliwe problemy i 

trudności, 

• analiza aktualnej sytuacji podopiecznych i pomoc w ułożeniu priorytetów 

rozwojowych na dany rok szkolny, planowanie celów i możliwych ścieżek ich 

osiągania, 

• uzupełnianie niezbędnej dokumentacji, 

• uczestniczenie w zdalnych spotkaniach z zespołem doradców, 

• współpracę z koordynatorem ds. doradców edukacyjnych oraz ds. 

podopiecznych, 

• inne działania wsparcia skierowane do podopiecznych, zlecone przez Fundację. 

 

Od potencjalnych kandydatów wymagamy: 

• doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także rodzinami 

przeżywającymi traumę związaną ze stratą lub niepełnosprawnością, 

• wykształcenia wyższego kierunkowego w zakresie psychologii, pedagogiki, 

pracy socjalnej, studiów nad rodziną, doradztwa zawodowego, 

• umiejętności organizacji pracy własnej i współpracy, 

• umiejętności współpracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, 

• umiejętności obsługi programów pakietu Office, programów do pracy zdalnej, 

• chęci do samokształcenia i podejmowania nowych wyzwań, 



• pozytywnego nastawienia, kreatywności, zaraźliwego optymizmu i pogodnego 

usposobienia. 

Dodatkowym atutem będą  

 kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie tutoringu, mentoringu, coachingu, 

rozwoju osobistego. 

 

Oferujemy: 

• umowę zlecenia lub umowę B2B, 

• stawkę za jedno spotkanie  z podopiecznymi w wysokości 200 zł brutto 

• szkolenie wstępne, warunkujące podjęcie współpracy, 

• kursy i szkolenia uzależnione od potrzeb doradców i podopiecznych, 

• współpracę w formie pracy dodatkowej, w zależności od liczby podopiecznych, 

• współpracę w zespole doradców edukacyjnych z całej Polski  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres:  doradcy@dorastajznami.org 

  

W tytule maila proszę wpisać „Doradca Fundacji” 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dorastaj 

z Nami dla potrzeb niezbędnych 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 ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 

mailto:doradcy@dorastajznami.org

