
  

 

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 75, 
e-mail: systematyczniedocelu@mops.gda.pl 

  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ogłasza nabór 

na prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną  
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) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu 
problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, 

3) wspieranie aktywności społecznej rodzin, 
4) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 
zarobkowej, 

5) motywowanie do udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych w ramach 
uczestnictwa rodzin w projekcie „Systematycznie do celu”, 

6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 
8) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  
o rodzinie lub praca socjalna. 

2) Co najmniej 2 letnia praktyka w placówkach systemu pomocy społecznej dla 
rodzin/dzieci. 

3) Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. 
 
III. Wymagania dodatkowe: 

Odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, zaangażowanie. 
 

IV. Termin realizacji: 
Kwiecień - listopad 2012 (8 m - cy) godziny dostosowane do potrzeb klienta: 
Kwiecień – 100 h 
Maj – 100 h 
Czerwiec – 100 h 
Lipiec – 100 h 
Sierpień – 100 h 
Wrzesień – 100 h 
Październik – 100 h 
Listopad – 100 h 
Łącznie: 800 godzin 
Miejsce pracy – u klienta/rodziny/wyjścia uspołeczniające/siedziba MOPS. 
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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 prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną”. 

 
Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@mops.gda.pl w terminie do 
dnia 16.03.2012 r. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem w tytule maila „Prowadzenie 
indywidualnej pracy z rodziną Nr Ref. BO 2”. 


