
 

 

 

 

 

Nabór na specjalistę/tkę ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień 

ekspertów na forach rad powiatu/sejmików województw 
 

 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent 

systemowy projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z EFS  

w ramach Poddziałania 5.4.1 ”Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora” Priorytetu  

V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Lider wyżej wymienionego projektu, 

poszukuje specjalisty/tki ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień ekspertów na forach rad 

powiatu/sejmików województw. 

Wystąpienia ekspertów polegają na przedstawieniu radnym informacji na temat modelu 

bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz samego projektu. Z każdego z takich 

spotkań sporządzana jest notatka zawierająca podsumowanie dyskusji oraz rekomendacje 

wynikające z wypowiedzi radnych. Celem ankiety będzie zbadanie czy i w jaki sposób 

wystąpienia wpłynęły na konkretne decyzje radnych lub inne działania podejmowane przez dany 

samorząd w obszarze wsparcia dla bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
 

Czas trwania zlecenia:  
- od dnia zawarcia umowy (ok.15 września 2014 r.) do 28 lutego 2015 r.  

- 42godz./miesiąc 

 

Główne obowiązki:  

 przygotowanie ankiety dot. organizowanych przez Lidera spotkań w powiatach i województwach 

 zebranie danych z ww. ankiety  

 kontakty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzanej 

ankiety  

 wsparcie pracownika DPP odpowiedzialnego za organizację wystąpień ekspertów na sesjach rad 

powiatów i sejmików województw 

 kontakty z ekspertami przeprowadzającymi wystąpienia na forum rad powiatów i sejmików 

województw  

 realizacja bieżących zadań w ww. zakresie 

 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe lub student/tka III lub IV roku studiów,  

 znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 znajomość propozycji modelowych rozwiązań w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce zawartego w publikacji: System nieodpłatnego poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego w Polsce, 

 znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS,  

 umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,  

 komunikatywność,  

 dokładność, rzetelność, terminowość,  

 umiejętność pracy pod presją czasu.  



 

 

 

Wymagania pożądane:  

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej,  

 doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS,  

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny,  

 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do celów rekrutacji.  

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2014 r. drogą 

elektroniczną na adres: kamil.bobek@mpips.gov.pl z tytułem wiadomości „Nabór - projekt  

dot. poradnictwa”. 

 

Inne informacje:  
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). 

 

 

 

* Podpisanie umowy cywilno-prawnej z wybranym kandydatem nastąpi po uzyskaniu zgody 

Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia na przedłużenie projektu  

i realizację działania. 
 

 

 

 

 

 

 


