
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
ogłasza nabór na animatora pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi  

w ramach umowy zlecenia w projekcie „Edukacja – Praca - Mieszkanie”  
dofinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach programu „Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” 
 

I. Główne zadania: 
1. Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego polegająca na: 

a) współpracy w zakresie rekrutacji beneficjentów oraz dokonania analizy 
poziomu ich aktywności zawodowej 

b) przeprowadzeniu cyklu treningów pracy – indywidualnych i grupowych 
c) pobudzaniu społecznej i zawodowej aktywności oraz inspirowaniu do 

działań w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
d) motywowaniu do pracy nad własnym rozwojem 

2. Współpraca przy wyłanianiu wykonawców oraz podczas realizacji cyklu 
edukacyjno – szkoleniowego dla beneficjentów. 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie min. średnie 
2. Doświadczenie w pracy z osobą chorą lub zaburzoną psychicznie (minimum rok) 
3. Doświadczenie w prowadzeniu grup (warsztaty z uwzględnieniem osób 

zaburzonych psychicznie) 
4. Wiedza z zakresu aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy 
5. Umiejętności samodzielnego planowania i weryfikowania działań, gotowości do 

pracy w terenie. 
 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. Doświadczenie w prowadzeniu treningu pracy z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi 

2. Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizowane zadania 
3. Bardzo dobra organizacja pracy 
4. Indywidualne podejście do uczestnika projektu 
5. Optymizm i cierpliwość 
6. Dyspozycyjność 
7. Empatia i otwartość 

 
IV. Termin i miejsce realizacji: 

Sierpień - grudzień 2013 r. (łącznie 250 godzin) 
Miejsce pracy – 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 związku z prowadzonym naborem na animatora 
pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w projekcie „Edukacja – Praca - 
Mieszkanie”. 

 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24 lipca 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 „Nabór na animatora pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi  
w projekcie „Edukacja – Praca – Mieszkanie”. 
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. 


