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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje ekspertów do opracowania i konsultacji  

kompleksowego modelu wdrażania mechanizmu obligacji społecznych  

w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych  

występujących wśród mieszkańców Gdańska  

w projekcie „Zadłużeni w obligacjach”  

realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne  

Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

w ramach umowy zlecenie 

 

I. Główne zadania ekspertów 

1. Opracowanie gotowego do testowania kompleksowego modelu wdrażania 

mechanizmu obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń 

czynszowych (w gminnym i pozagminnym zasobie mieszkaniowym) 

występujących wśród mieszkańców Gdańska, a w szczególności: 

1) współudział w opracowaniu kompletnej diagnozy problemów stojących  

u źródeł nadmiernego zadłużania czynszowego wśród mieszkańców 

Gdańska; 

2) przygotowanie opisu problemów społecznych do rozwiązania, na które 

odpowiedzią jest innowacyjny instrument obligacji społecznych (opis 

prawdopodobnych przyczyn oraz skutków problemów, w tym 

generowanych przez nie kosztów społecznych, mapowanie problemów 

powiązanych); 

3) analiza SWOT (kosztów i korzyści) zastosowania instrumentu obligacji 

społecznych w danej dziedzinie; 

4) zaplanowanie pełnego pakietu usług społecznych – metod i narzędzi 

wsparcia osób z zadłużeniami czynszowymi; 

5) zaprojektowanie wyceny pakietu usług społecznych i schematu płatności za 

rezultaty zgodnie z koncepcją „płatności za efekty” i zarządzania przez 

rezultaty; 

6) określenie zadań, podziału obowiązków oraz wzajemnych zależności, 

możliwych przepływów finansowych pomiędzy zarządcą obligacji, 

inwestorem, usługodawcą oraz pośrednikiem; 

7) wskazanie sposobu pomiaru efektów, w tym jego częstotliwości; 

8) przygotowanie zestawu narzędzi zachęt dla prywatnych inwestorów do 

wejścia w mechanizm obligacji społecznych; 

9) opracowanie zasad współpracy oraz wytycznych pod zawiązanie 

partnerstwa w celu testowania wypracowanego modelu; 

10) określenie terminu, w którym planowane efekty zostaną osiągnięte; 

11) montaż finansowy: określenie źródeł i zakresu finansowania modelu 

obligacji społecznych w ramach projektu planowanego do złożenia  

w konkursie II etapu faza testowania modelu; 

12) wskazanie wszystkich uczestników proponowanego modelu  

z wyszczególnieniem ich funkcji lub zakresem zadań do zrealizowania; 

13) transfer ryzyka: uwzględnienie kluczowych uczestników modelu obligacji 

społecznych oraz wskazanie sposobu łagodzenia ryzyka (zarządzania 

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

wsparcia, potencjalnymi inwestorami i partnerami; wizyty studyjne, udział  

w 2-dniowych warsztatach wyjazdowych 

3. Prace odbywać będą się w interdyscyplinarnym zespole ekspertów w trzech 

podgrupach problemowych: 

1) Zespół ds. problemu społecznego zadłużeń czynszowych, którego głównym 

zadaniem będzie opracowanie narzędzi metod wsparcia osób  

z zadłużeniami; 

2) Zespół ds. relacji i pozyskiwania inwestorów, którego głównym zadaniem 

będzie przygotowanie narzędzi zachęty prywatnych inwestorów do wejścia 

w mechanizm obligacji społecznych; 

3) Zespół ds. finansów i wyceny usług społecznych, którego głównym 

zadaniem będzie określenie przepływu finansów między zarządcą obligacji, 

usługodawcą, pośrednikiem i inwestorem. 

 

II. Wymagania niezbędne 

1. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w jednej z wybranych dziedzin: 

1) kwestie społeczne związane z problemem zadłużeń; 

2) projektowanie efektów działań społecznych, tworzenie lub dobór mierników 

potrzebnych do zbadania czy dane zostały osiągnięte oraz analiza danych 

zastanych; 

3) zarządzanie lub wdrażanie instrumentów finansowych lub innych form 

pomocy finansowej podlegającej zwrotowi; 

4) pozyskiwanie funduszy od inwestorów; 

5) wycena usług społecznych np. w tworzeniu budżetu lub określaniu kosztu 

jednostkowego dla danej usługi; 

6) finanse publiczne np. zasady działania budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość procesów powstawania, 

gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji 

władz publicznych pochodzących głównie z danin publicznych (podatki, 

składki, opłaty), majątku publicznego oraz szczególnie z przychodów 

zwrotnych, czyli kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 

2. Umiejętność pracy w zespole, posiadanie wiedzy z różnych dziedzin, gotowość do 

jej uzupełnienia oraz umiejętność kreowania niestosowanych dotąd rozwiązań. 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1. Doświadczenie w realizacji działań typu „płatność za rezultaty” 

2. Odpowiedzialność 

3. Dyspozycyjność 

4. Dobra organizacja pracy własnej 

 

IV. Termin i miejsce realizacji 

Termin: lipiec 2017 r. – luty 2018 r. 

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie określony po wyłonieniu ekspertów; prace 

zespołu będą odbywały się w wymiarze średnio 2 spotkań miesięcznie. 

Łączny czas realizacji zadania wynosi 72 h. 

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

studyjna na terenie Polski. 
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V. Wymagane dokumenty 

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

wraz ze wskazaniem, w której z grup roboczych kandydat chciałby uczestniczyć. 

2. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie w jednej  

z wymienionych dziedzin wskazanych w pkt II.1. 

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

z pełni praw publicznych. 

4. 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 modelu 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 30.06.2017 roku  

w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 

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

dopiskiem „Obligacje Społeczne”. 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. 


