
  

 

Projekt systemowy „Systematycznie do celu” MOPR w Gdańsku 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
ul. K. Leczkowa 1A, Gdańsk 80-432; tel.: 58 342 31 50 
Biuro projektu: ul. K. Leczkowa 1A, Gdańsk 80-432; tel.: 58 342 31 71 do 75 i 78, fax: 58 342 31 70 
e-mail: systematyczniedocelu@mopr.gda.pl 
www.sdc.mopr.gda.pl 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór  
na przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych  

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 zadanie 

Superwizja dla 3 grup pracowników socjalnych - Koordynatorów Grup 
Roboczych - członków Zespołu Interdyscyplinarnego, ich zastępców oraz osób  
w dyżurach interwencyjnych 

 
II. Wymagania 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne, specjalista terapii 
uzależnienia i współuzależnienia, psychoterapeuta 

2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie 
3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii, szkoleń, superwizji,  

w szczególności z zagadnieniami przemocy w rodzinie 
4. Doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej 

 
III. Termin realizacji 

marzec – listopad 2013 r. (9 m-cy) 
Godziny dostosowane do potrzeb realizatorów: 
w każdym miesiącu - 3 grupy (9 os./10 os.) po 4 godziny (1 raz w m-cu)/12 h 
miesięcznie 
Łącznie: 108 godzin 
Miejsce pracy – siedziba MOPR 

 
IV. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) 
2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i przebieg 

pracy zawodowej 
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku w związku z prowadzonym naborem na 
przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych oraz na publikację 
nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 13.03.2013 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Superwizja dla pracowników socjalnych”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  
lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


