
  

 

Projekt systemowy „Systematycznie do celu” MOPS Gdańsk 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 134A; 80-865 Gdańsk, tel.: 58/520 70 00, 
Biuro projektu: Gdańsk, ul. Leczkowa 1A, tel.: 58/342 31 71 do 78, 
e-mail: systematyczniedocelu@mops.gda.pl 

  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór  
na asystenturę osoby chorej i z zaburzeniami psychicznymi  

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, Podziałanie 7.1.1 

 
I. Główne zadania: 

1. Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 
2. Praca związana z realizacją kontraktu socjalnego. 
3. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. 
4. Motywowanie do pracy nad własnym rozwojem. 
5. Wprowadzanie treningu umiejętności społecznych w podstawowym zakresie 

(higiena, czystość mieszkania, systematyczność przyjmowania leków oraz 
kontaktów z lekarzem specjalistą). 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Ukończone studia wyższe – psychologiczne lub pedagogiczne. 
2. Doświadczenie w pracy z osobą chorą lub zaburzoną psychicznie (minimum  

3 lata). 
 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziana praktyka w placówkach pomocy społecznej lub jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej. 

2. Odpowiedzialność, sumienność. 
3. Optymizm, zaangażowanie. 
4. Cierpliwość, dobra organizacja pracy. 
5. Dyspozycyjność. 

 
IV. Termin realizacji: 

Kwiecień - listopad (8 m-cy)/godziny popołudniowe. 
Kwiecień, lipiec, sierpień po 10 godzin. 
Pozostałe miesiące po 40 godzin miesięcznie. 
Miejsce pracy – u klienta/wyjścia uspołeczniające. 

 
V. Wymagane dokumenty: 

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 asystenturę osoby chorej i z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach umowy zlecenia”. 

 
Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@mops.gda.pl w terminie do 
dnia 13.03.2012 r. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem w tytule maila „Asystentura 
osoby chorej i z zaburzeniami psychicznymi - BO 12”. 

 


