
  

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 Gdańsk, ul. Leczkowa 1A tel.: 58/342 31 71-75 
e-mail:systematyczniedocelu@mopr.gda.pl 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór/konkurs  
na prowadzenie zajęć aktywizujących beneficjentów - lider grupy - animator  

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. Budowanie i utrzymanie grupy oraz integracja i rozwój beneficjentów 
2. Wspieranie w działaniach aktywizujących społeczność lokalną 
3. Angażowanie do podjęcia działań samopomocowych 
4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie minimum średnie 
2. Szkolenie z zakresu Programu Aktywności Lokalnej lub potwierdzone aktywne 

działanie na rzecz środowiska lokalnego 
3. Znajomość rynku organizacji pozarządowych 
4. Umiejętność pracy z zespołem ludzkim 
5. Umiejętność pracy w środowisku lokalnym 
6. Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 
7. Łatwość nawiązywania kontaktów 
8. Empatia, otwartość, zaangażowanie w realizowane zadania. 

 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Umiejętność motywowania, rozwiązywania problemów 
2. Odpowiedzialność, sumienność 
3. Niekonwencjonalny sposób myślenia. 

 
IV. Termin i miejsce realizacji 

maj – czerwiec oraz wrzesień - listopad (po 40h/m-c x 5 miesięcy) 
godziny przedpołudniowe i popołudniowe 
miejsce realizacji: Gdańsk 

 
V. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne CV (z adresem e-mailowym jeśli kandydat posiada) 
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 prowadzonym 
naborem na prowadzenie zajęć aktywizujących beneficjentów - lider grupy - 
animator oraz na publikację nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 

 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24.04.2013 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Prowadzenie zajęć aktywizujących beneficjentów, nr ref. BO 8”. 
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. 


