
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje ekspertów do opracowania i konsultacji  

kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia  

dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem  

w projekcie „Gdański Model Autyzmu”  

realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne,  

Osi Priorytetowej IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

w ramach umowy zlecenie 
 

I. Główne zadania ekspertów: 

1. Opracowanie wstępnej wersji kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia 

dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem, zawierającego co 

najmniej następujące elementy: 

1) rozwiązania w zakresie prawnego i finansowego zabezpieczenia bytu  

i niezależności dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

z autyzmem na wypadek braku możliwości dalszego sprawowania opieki  

w środowisku lokalnym przez dotychczasowego opiekuna; 

2) skoordynowane i zindywidualizowane wsparcie uwzględniające 

empowerment dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

z autyzmem i ich opiekunów; 

3) zmiany systemowe w zakresie tworzenia specjalistycznych form 

mieszkalnictwa dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

z autyzmem; 

4) wsparcie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

z autyzmem w przygotowaniu do usamodzielnienia i niezależnego życia 

przy wsparciu lokalnego środowiska; 

5) montaż finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania w celu 

utrzymania trwałości po zakończeniu projektu; 

6) minimalny standard świadczenia kompleksowych usług wysokiej jakości 

dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem. 

2. Włączenie się w konsultacje wypracowanego modelu m.in. z użytkownikami 

wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną  

i opiekę zdrowotną. 

 

II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: psychologia, pedagogika, praca 

socjalna, medycyna, socjologia lub nauki o rodzinie). 

2. Wiedza z zakresu usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 

intelektualnie z autyzmem. 

3. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z autyzmem. 

4. Umiejętność pracy w zespole. 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizowane zadania. 

2. Dyspozycyjność. 

3. Dobra organizacja pracy własnej. 
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IV. Termin i miejsce realizacji: 

Termin: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Proponowane terminy spotkań: 

 warsztat wyjazdowy: 15 - 16 listopada (6h + 6h) 

 22 listopada godz. 13 - 16 (3h) 

 29 listopada godz. 13 - 16 (3h) 

 13 grudnia godz. 13 - 16 (3h) 

 20 grudnia godz. 13 - 16 (3h) 

 10 stycznia godz. 13 - 16 (3h) 

 31 stycznia godz. 13 - 16 (3h). 

Łączny czas realizacji zadania wynosi 30h. 

Miejsce pracy: Gdańsk, warsztaty wyjazdowe na terenie woj. pomorskiego 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. Aktualne CV (z adresem e-mail, jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu). 

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (mile widziane 

referencje) lub w razie niemożności dostarczenia dokumentów oświadczenie 

potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych zawartych w pkt. II.2 i II.3. 

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

z pełni praw publicznych. 

5. 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 opracowanie i konsultacje 

kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem 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 03.11.2016 r.  

w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 

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

dopiskiem „Gdański Model Autyzmu – Dział Kierunków Rozwoju”. 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 

na wyżej wskazany adres. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość 

skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami, biorąc pod 

uwagę m.in. reprezentowanie różnych obszarów tematycznych (rehabilitacja społeczna, 

edukacja, rehabilitacja zawodowa, lecznictwo itp.). 

 


