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Dyr ektor M iej skiego Osr odka pomocy Spolecznej w Bar toszycach
zapr asza do skladania ofer t na stanowisko
Animator lokalny
w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym nr POKL.07.01.01-28067/08 -05 pn. „Twoja szansa – aktywizacja osób zagrozonych wykluczeniem spoleczny
z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”, wspólfinansowanym ze srodków
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji spolecznej, Dzialanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddzialanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy.
1. Wymagania niezbedne:
o wyksztalcenie min. srednie, preferowane wyzsze,
o kreatywnosc i umiejetnosci interpersonalne,
o wiedza na temat sytuacji mlodziezy zamieszkujacej m. Bartoszyce oraz ich potrzeb
i oczekiwan ,
o niekaralnosc,
2. Wymagania pozadane:
o wyksztalcenie o profilu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym,
o sumiennosc, samodzielnosc, odpowiedzialnosc i dyspozycyjnosc,
o umiejetnosc pracy pod presja czasu
o umiejetnosc dobrej organizacji pracy
o umiejetnosc pracy w zespole
o doswiadczenie w pracy z mlodzieza
3. Zakres wykonywanych zadan:
o praca z 36 osobowa grupa mlodziezy w wieku 18 - 24 lat bioracych udzial
w zajeciach Mlodziezowego Klubu Integracji Spolecznej przy MOPS Bartoszyce,
o wsparcie i pomoc w powstawaniu grup samopomocowych,
o wsparcie i aktywizacja uczestników do dzialan majacych na celu zmiane trudnej
sytuacji zyciowej i materialnej,
o motywowanie uczestników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
o inicjowanie i prowadzenie dzialan o charakterze srodowiskowym,
o zapoznanie z metodami aktyw nego spedzania czasu,
o prowadzenie dokumentacji projektowej w zakresie zleconym przez pracodawce.
4. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
o dokumenty potwierdzajace wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz
doswiadczenie zawodowe,
o aktualne CV,
o list motywacyjny,
o oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany za przestepstwa umyslne oraz nie toczy sie
przeciw niemu postepowanie karne,
o oswiadczenie, iz stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku
animator lokalny,
o oswiadczenie dotyczace zgody na przetwarzanie danych osobowych o tresci:
„Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia

„Twoja szansa – aktywizac ja osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”
- projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.),
Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzien 2012 r.
Dokumenty nalezy skladac w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spoleczne
w Bartoszycach, ul. Pienieznego 10A, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem: Oferta na stanowisko
Animator lokalny, w terminie do dnia 11.06.2012 r . do godz.10.00
MOPS w Bartoszycach zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie jedynie z wybranymi
oferentami, z któ rymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
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