
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
ogłasza konkurs na stanowisko księgowej/księgowego w ramach  

pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania 
Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności GSWB  
„Bezdomność, do widzenia” (umowa na czas określony - ¾ etatu) 

 
w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej” Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. 
Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności GSWB”,  

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Realizacja pilotażowego wdrożenia nastąpi w ramach Gdańskiego Partnerstwa Lokalnego, 
które tworzą trzy instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider) oraz 
Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz” i Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących „Przystań”. W ramach pilotażowego wdrożenia Partnerstwo zamierza 
przetestować standard pracy socjalnej, standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz 
standard partnerstwa lokalnego. 
W ramach testowania standardu pracy socjalnej 30 środowisk rodzinnych, w tym  
10 środowisk rodzinnych wieloosobowych oraz 20 środowisk rodzinnych jednoosobowych 
zostanie objętych wsparciem asystenta. Równocześnie w 20 mieszkaniach wspieranych,  
w których będą przebywać Beneficjenci zostanie przetestowany standard mieszkalnictwa  
i pomocy doraźnej. 
Zatrudniona osoba będzie odpowiadać za prowadzenie księgowości oraz budżet 
pilotażowego wdrożenia. 

 
I. Zadania do realizacji: 

1. zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez 
wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej pilotażowego wdrożenia, 

2. kontrola realizacji planu budżetowego pilotażowego wdrożenia oraz 
niedopuszczanie do jego przekroczenia, 

3. bieżące i terminowe księgowanie na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 
dowodów księgowych w zakresie wydatków lub dochodów budżetowych 
pilotażowego wdrożenia, 

4. właściwa kwalifikacja i dekretacja wydatków lub dochodów budżetowych, 
5. terminowe sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych z wykonania 

zadania, 
6. sporządzanie comiesięcznych wniosków o płatność, 
7. pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji finansowej związanej  

z realizacją pilotażowego wdrożenia; 
 
II. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, zarządzanie), 
2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
3. dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości; 

 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w realizacji projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

2. umiejętność pracy w zespole, 
3. odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, 

zaangażowanie; 
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IV. Realizacja zadania: 
1. od czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., 6h/dziennie (30 h/tygodniowo) 

Uwaga: 
Zawarcie umowy z księgowym oraz realizacja pilotażowego wdrożenia są 
uzależnione od podpisania umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia  
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich! 

2. miejsce pracy – Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1A. 
 
V. Wymagane dokumenty: 

1. CV, 
2. List motywacyjny, 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej, 
4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z ubieganiem się 
o stanowisko księgowego w pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie 
bezdomności i przetestowaniu Modelu GSWB „Bezdomność, do widzenia”. 

 
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 08.06.2012 r. na adres e-mail: 
rekrutacja@mopr.gda.pl lub złożyć w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk (decyduje data wpływu do kancelarii). 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie): „Księgowy pilotażowego 
wdrożenia standardów – Bezdomność, do widzenia”. 
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą  
e-mailową o dalszych etapach procesu rekrutacji. 


