
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór  
na prowadzenie asystentury osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością  

w ramach umowy zlecenia w projekcie „Bezdomność, do widzenia”  
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanym w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 

 
I. Główne zadania: 

1. Wspieranie, motywowanie i prowadzenie osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością przez proces reintegracji społecznej i zawodowej, nakierowany na 
osiąganie samodzielności życiowej poprzez pełen i trwały powrót do 
społeczeństwa poprzez pracę metodą asystowania 

2. Udział w przygotowaniu i realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia  
z Bezdomności 

3. Współpraca z pracownikiem socjalnym Działu ds. Osób Bezdomnych oraz 
personelem placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym 

4. Współpraca z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się  
w pracy na rzecz osób bezdomnych 

5. Realizacja założeń projektu 
6. Dokumentacja prowadzonych działań. 

 
II. Wymagania niezbędne 

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia lub praca socjalna. 
 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Znajomość Modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” w części 
dot. standardu pracy socjalnej - do pobrania ze strony: http://www.pfwb.org.pl/wp-
content/uploads/2012/11/pfwb_model_gswb_www.pdf 

2. Doświadczenie w pracy metodą asystowania 
3. Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością 
4. Wiedza o instytucjach i organizacjach, świadczących usługi na rzecz osób 

bezdomnych i bezrobotnych itp 
5. Znajomość zagadnień dotyczących metod aktywnego poszukiwania pracy oraz 

lokalnego rynku pracy 
6. Znajomość przepisów z obszaru rynku pracy i pomocy społecznej 
7. Umiejętność nawiązywania relacji ze środowiskiem lokalnym (zarówno 

instytucjonalnym: m.in. urzędami, organizacjami pozarządowymi, a także poza 
instytucjonalnym, czyli m.in. rodziną) 

8. Umiejętność redagowania pism do instytucji 
9. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych 
10. Samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy oraz dobra 

organizacja pracy własnej 
11. Odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, 

zaangażowanie 
12. Odporność na stres. 

 
IV. Termin i miejsce realizacji 

Maj – sierpień 2013 r. (maj – 20h, czerwiec - sierpień – po 120h) 



 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Godziny przedpołudniowe i popołudniowe 
Miejsce realizacji: Gdańsk. 

 
V. Wymagane dokumenty 

1. Aktualne CV (z adresem mailowym – jeśli kandydat posiada) 
2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej, niezbędnej do wykonania oferowanej pracy 
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w związku z prowadzonym naborem na 
prowadzenie asystentury osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością  
w projekcie „Bezdomność, do widzenia” oraz na publikację nazwiska i imienia  
w BIP Ośrodka”. 

 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 22.05.2013 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 asystentury osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 
w projekcie „Bezdomność, do widzenia”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wyżej wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


