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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

zaprasza do współpracy w zakresie  

weryfikacji pod kątem ekonomicznym opracowanego modelu wdrażania 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. Analiza i badanie ekonomiczne opracowanego modelu 

2. Współpraca z inwestorami i usługodawcami deklarującymi chęć uczestnictwa  

w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” 

3. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi projekty w ramach mechanizmu 

obligacji społecznych 

4. Współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju w zakresie ostatecznego 

kształtu przedstawionego modelu 

5. Zaangażowanie w pozyskanie funduszy od inwestora 

6. Udział w konsultacjach modelu wdrażania obligacji społecznych 

7. Analiza ekspertyz zewnętrznych modelu wdrażania obligacji społecznych 

 

II. Wymagania niezbędne 

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

a) kwestie społeczne związane z problemem zadłużeń 

b) projektowanie efektów działań społecznych, tworzenie lub dobór mierników 

potrzebnych do zbadania czy dane zostały osiągnięte oraz analiza danych 

zastanych 

c) zarządzanie lub wdrażanie instrumentów finansowych lub innych form 

pomocy finansowej podlegającej zwrotowi 

d) pozyskiwanie funduszy od inwestorów 

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

jednostkowego dla danej usługi 

f) 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 

3. Doświadczenie w realizacji działań typu „płatność za rezultaty” będzie dodatkowo 

premiowane 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Odpowiedzialność 

2. Dyspozycyjność 
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3. Dobra organizacja pracy własnej 

 

IV. Termin realizacji 

Styczeń – luty 2018 r. z możliwością przedłużenia w sytuacji zmiany terminu realizacji 

projektu 

 

V. Wymagane dokumenty 

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

2. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie 

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 oraz publikację mojego imienia  

i nazwiska w BIP Ośrodka”. 

Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą. 

 

VI. Termin i miejsce składowania 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 31.01.2018 r. do 

godz. 12.00 w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 

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

dopiskiem „Obligacje Społeczne – Zadłużeni w obligacjach”. 

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. 


