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Fundacja Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego (FRD) od kwietnia 2022 r. realizuje Program SPYNKA 
(www.spynka.org), którego celem jest stworzenie przyjaznych miejsc edukacyjnych tzw. Spynek dla najmłodszych 
dzieci z Ukrainy i wsparcie ich matek.  

Program jest realizowany na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, 
pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W związku z tym FRD poszukuje psychologów chętnych do pracy 
z dziećmi i rodzicami w Spynkach w ww. regionach, mówiących po ukraińsku lub rosyjsku oraz po polsku, 
posiadających dyplom psychologa oraz doświadczenie w pracy z dziećmi (pożądane) i prowadzeniu warsztatów 
psychoedukacyjnych dla rodziców (pożądane). 

Psychologom, których zatrudnimy oferujemy umowę zlecenie na okres od 1.02 do 31.07.2023 r. lub dłużej, w 
wymiarze min. 60 godzin miesięcznie. Konkretne godziny pracy będą ustalane indywidualnie w zależności od 
potrzeb Spynek w danym regionie i możliwości psychologa.  

Do zadań psychologa zatrudnionego w Spynce będzie należało: wsparcie psychologiczne dzieci i matek (głównie z 
Ukrainy) w ramach Programu Spynka poprzez  

 indywidualne konsultacje  
 prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych i krótkich warsztatów dla rodziców  
 uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach doskonalących z ekspertami ds. pracy z traumą.  

Wszelkie pytania związane z ofertą prosimy kierować mailowo na adres: frd@frd.org.pl, tytuł maila oferta psycholog 
– pytanie. 

Zainteresowane osoby prosimy o odesłanie na adres e-mail frd@frd.org.pl (tytuł maila: oferta psycholog – 
województwo …) formularza oferty wg poniższego wzoru: 

FORMULARZ OFERTY – PSYCHOLOG W PROGRAMIE „SPYNKA” 

1.  Mam dyplom psychologa i 
mogę go przedstawić 

 Tak  Nie 

2.  Porozumiewam się w stopniu 
komunikatywnym w języku 

 Polskim  Rosyjskim  Ukraińskim 

3.  Prowadziłam/łem warsztaty 
psychoedukacyjne dla rodziców 

 Nie  Mniej niż 20 
godzin 

 20-50 godzin  Powyżej 50 
godzin 

4.  Mogę udokumentować 
prowadzenie warsztatów dla 
rodziców 

 Tak  Nie 

5.  Mam doświadczenie w pracy z 
dziećmi 

 Nie  Mniej niż 20 
godzin 

 20-50 godzin  Powyżej 50 
godzin 

6.  Mogę udokumentować 
doświadczenie pracy z dziećmi 

 Tak  Nie 

7.  Mieszkam w województwie... 
(podaj nazwę województwa) 

 

8.  Prowadzę własną działalność  Tak  Nie 

9.  Imię i nazwisko  

10.  E-mail  

11.  Telefon  

12.  Moje uwagi  

Wysyłając ofertę wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Fundację 
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, 00-342, ul. Topiel 23. Zapoznałam/łem się z prawem do cofnięcia 
tej zgody w każdym momencie. 
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