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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Mońki 2014.12.19 
Ogłoszenie o naborze -  Specjalista ds. przemocy w rodzinie  

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach  ogłasza nabór na stanowisko- Specjalista ds. 
przemocy w rodzinie  w związku z realizacją projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich 
rękach” w ramach poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej 
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie ( okres umowy od  02.02.2015 do 30.04.2015) 
 
Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe 

 uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa, i/lub pedagoga i/lub specjalisty ds. 
przemocy w rodzinie, i/lub psychoterapeuty,  

 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy  

 stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa 

 doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji  życiowej  

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
 
Wymagania dodatkowe: 
 

 komunikatywność, odpowiedzialność 

 Doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

 Przeprowadzenie zajęć grupowych dla osób -uczestników projektu, w których rodzinach 
wystąpił problem przemocy domowej realizowana była lub jest procedura NK   
-12 os. w grupie x 6 godz.x10 dni – łącznie 60 godz. dydaktycznych 

 Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla osób - uczestników projektu, w których rodzinach 
wystąpił problem przemocy domowej, realizowana była lub jest procedura NK  -12 os. x 3 
godz. – łącznie 36  godz. zegarowych   

 Udzielanie poradnictwa psychologicznego dla zainteresowanych poradnictwem osób z 
otoczenia Beneficjentów Ostatecznych. 

 
Wymagane dokumenty: 
 

 życiorys zawodowy  

 kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, 
kursów i szkoleń  informujące o  spełnieniu wymagań niezbędnych 

 informacja o zatrudnieniu  wg. załączonego wzoru załącznik nr 1 

 oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wg. załączonego wzoru 
załącznik nr 2  
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 oferta cenowa wykonawcy  zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania  
– załącznik nr 3. (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia konieczne do poniesienia , także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące 
przepisy prawa rodzą  po stronie zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych 
kosztów - pochodnych od wynagrodzeń , również wysokość tych kosztów. 

 
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
oferenta własnoręcznym podpisem. 

 
Dokumenty pożądane: 
 
Kopie innych dokumentów wg. uznania kandydata 
 
Kryterium wyboru oferty : 
1.Spełnienie wymagań niezbędnych (dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia przy 
realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)  
2.Cena 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem 
oraz do wyboru jednej lub dwóch osób do przeprowadzenia zajęć , o których mowa w ogłoszeniu 
o naborze . 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na 
adres: 
  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach 
Ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki 
z dopiskiem: specjalista ds. przemocy w rodzinie 
w terminie do dnia 12.01.2015  ( decyduje data wpływu) 
 
Oferent może złożyć ofertę zarówno na przeprowadzenie zajęć  grupowych jak  
i indywidualnych  lub na przeprowadzenie jednego  rodzaju  zajęć . 
Aplikacje, które wpłyną do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach po upływie wyżej 
wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie 
zamieszczona na tablicy informacyjnej MOPS w Mońkach, na stronie internetowej www.mops-
monki@webas.pl 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

 


