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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ogłasza nabór 
na prowadzenie zajęć z grupą młodzieży  

w ramach umowy zlecenia w projekcie „Systematycznie do celu”  
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 

 
I. Główne zadania: 

1. Praca z grupą młodzieży w wieku lat 18 - 24, związana z realizacją kontraktu 
socjalnego i indywidualnego planu usamodzielnienia poprzez: 
a) motywowanie do pracy nad własnym rozwojem, 
b) motywowanie do kontynuowania nauki, uczestnictwa w kursach  

i szkoleniach, 
c) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do kreatywnych działań  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym zdrowotnych. 
2. Sporządzanie planów pracy. 
3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań. 
4. Aktywne monitorowanie jakości przebiegu realizacji celów projektu. 
5. Prowadzenie grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych dla beneficjentów. 
6. Prowadzenie przedmiotowej dokumentacji. 
7. Przygotowanie na koniec projektu opisu postępów danego beneficjenta. 
8. Praca i współpraca z zespołem realizatorów podprojektu w zakresie 

organizowania spotkań i wyjść integracyjnych m.in. z zakresu pomocy 
społecznej. 

 
II. Wymagania: 

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia lub 
nauki o rodzinie. 

2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z grupą młodzieży. 
3. Praktyczna znajomość zagadnień związana z pracą z rodziną problemową oraz 

młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. 
4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, optymizm, zaangażowanie, 

kreatywność. 
 

III. Termin realizacji: 
Kwiecień - listopad 2012 r. (8 m-cy) godziny dostosowane do potrzeb działań projektu 
(godziny popołudniowe po 17.00) 
Kwiecień – 20 godzin, 
Maj - 30 godzin, 
Czerwiec - 30 godzin, 
Lipiec - 30 godzin, 
Sierpień - 30 godzin, 
Wrzesień - 30 godzin, 
Październik - 30 godzin,  
Listopad - 30 godzin. 
Łącznie: 230 godzin 
 
Miejsce pracy – siedziba MOPS/ewentualnie w miejscu zamieszkania klienta/wyjścia 
uspołeczniające. 

 
IV. Wymagane dokumenty: 
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1. Aktualne CV. 
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej (do wglądu). 
4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku w związku  
z prowadzonym naborem na prowadzenie zajęć z grupą młodzieży”. 

 
Dokumenty należy przesłać w terminie do 13.03.2012 r. na adres e-mail: 
rekrutacja@mops.gda.pl. Ofertę należy opatrzyć w tytule maila dopiskiem „Prowadzenie 
zajęć z grupą młodzieży - BO 8”. 


