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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ogłasza nabór  
na asystenturę wspomagającą osoby niepełnosprawnej  

w ramach umowy zlecenia w projekcie „Systematycznie do celu”  
współfinansowanym 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 niepełnosprawnym klientem MOPS. 
2. Realizacja kontraktu socjalnego. 
3. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań w zaspokojeniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. 
4. Motywacja do pracy nad własnym rozwojem. 
5. Motywowanie do podjęcia zatrudnienia, uczestnictwa w kursach i szkoleniach. 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub 
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom 
wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia 
wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, 
politologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub 
ukończone studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, 
politologia i nauki społeczne lub socjologia przed dniem 1 maja 2004 r. lub 
rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe licencjackie lub wyższe 
magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, 
po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.  

2. Praktyka w placówkach pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej. 

 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. 
2. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie. 

 
IV. Termin realizacji: 

Kwiecień – 10 godzin 
Maj – 40 godzin 
Czerwiec – 40 godzin 
Lipiec – 10 godzin 
Sierpień – 10 godzin 
Wrzesień – 40 godzin 
Październik – 40 godzin 
Listopad – 40 godzin 
Łącznie: 230 godzin 
Miejsca pracy: u klienta/wyjścia uspołeczniające 

 
V. Wymagane dokumenty: 

1. Aktualne CV. 
2. List motywacyjny. 
3. Kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej (do wglądu). 
4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
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przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z prowadzonym naborem 
na asystenturę wspomagającą osoby niepełnosprawnej”. 

 
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 
wspomagająca osoby niepełnosprawnej - BO 11”.  


