
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje osoby do prowadzenia zajęć  

z zakresu integracji społecznej  

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym  
w Programie Aktywizacja i Integracja  

w ramach umowy zlecenia 

 

I. Główne zadania: 
Do głównych obowiązków osoby realizującej zadania będzie należało prowadzenie 

zajęć z 10-osobową grupą osób bezrobotnych obejmującą następujące zagadnienia: 

A. Grupowe zajęcia warsztatowe o następującej tematyce: 

− integracja i funkcjonowanie w grupie; 

− praca w zespole; 

− pobudzanie gotowości do zmian; 

− adaptacja do nowych warunków życiowych; 

− budowanie poczucia własnej wartości; 

− umiejętność pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych. 

 

B. Indywidualne doradztwo obejmujące następującą tematykę: 

− identyfikacja oraz bilans mocnych i słabych stron; 

− skuteczne motywowanie do działania; 

− rozpoznanie i analiza własnej wiedzy, umiejętności, zainteresowań i postaw; 

− skuteczna autoprezentacja; 

− budowanie motywacji do pracy; 

− radzenie sobie ze stresem i z emocjami; 

− budowanie poczucia własnej wartości; 

− organizacja czasu i samodyscyplina; 

− zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. 

 

II. Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe (kierunek psychologia, pedagogika, socjologia) lub 

ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub 

coachingu. 

2. Doświadczenie w prowadzeniu grup, treningów umiejętności społecznych  

i zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. 

 

III. Wymagania dodatkowe: 
1. Wiedza z zakresu aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy. 

2. Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizowane zadania. 

3. Dyspozycyjność. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji: 
Termin: marzec – listopad 2015 r., w 2 dni robocze w godzinach pomiędzy 07:30 a 

15:30. 

Realizacja PAI zaplanowana jest dla 4 grup (po 10 osób każda), które będą pracowały  

w cyklu 2-miesięcznych warsztatów. 

Łączny czas realizacji „Bloku integracja” to 80 godzin, minimum 10 godzin 

tygodniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. 

Miejsce pracy: Gdańsk 
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V. Wymagane dokumenty: 
1. Aktualne CV (z adresem mailowym, jeśli kandydat posiada lub numerem 

telefonu). 

2. List motywacyjny. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje. 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie trenerskie (mile 

widziane referencje). 

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych. 

6. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku moich danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach 

aplikacyjnych składanych w związku z rekrutacją na prowadzenie zajęć z zakresu 

integracji społecznej oraz publikację mojego imienia i nazwiska w BIP Ośrodka. 

Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą. 
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 2.03.2015 r.  

osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 

dopiskiem: „Program Aktywizacja i Integracja”. 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa sie datę wpływu dokumentów 

pod wyżej wskazany adres. 
Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


