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"'tłi'ą#i;'": li'łr, r#''-:i osiódetr Pomocy Społecznej w Kłodzku poszukuje kandydatów na wolne
stanowiska pracy - Pracownik Socjalny

1. Forma zatrudnienia: umowa o placę.
2. Liczba miejsc pracy: 3 - pełne etaty .

3. Przewidywany termin zatrudnienia:2 etaty _ od września 2020 r.

1 etat - od listopada2020 r.

Wymagania niezbędne :

1. Kandydat musi spełniaó co najmniej jeden znizej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników słuzb społecznych,
2) ukończenie studiów v,ryŻszych na kierunku praca socjalna,
3) ukończenie studiów wyŻszych do dnia 31 grudnia 2013 t. o specjalności

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie

- zgodnie z tozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 styczrua
2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego
realizowanej w szkołach vłyŻszych (Dz. U . z 2008 r' Nr 27, poz. 158).

4) spełnienie wymagań określonych w art.156 pkt. I, Ia,3,3a, 4,5 ustawy z dnia 12

malca 2004 r" o pomocy społecznej (Dz. U' z 2018 r. poz. 1508 z późi zm.) _ w
załączentu}vyciąg z art.156 ustawy o pomocy społecznej.

2. obywatelstwo polskie,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

4. stan zdrowiapozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

praca socjalna;
dokonywanie aializy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakręsie rozwiązywania spraw zyciowych
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywaó problemy będące
przyczyfiątrudnej sytuacji zyciowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w rcalizacji
tychzadai;
pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji zyciowej poradnictwa dotyczącego
możliwościtozwięywania problemów i udzielaniapomocy przez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowę oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
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2)
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udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działń samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin' grup i środowisk społecznych;
współpraca i współdziałanię z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenię skutków ubóstwa;
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sy'tuację Życiową oraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi słuzące poprawie sytuacji takich osób i
rodzin1'
współuczestniczenie w inspirowaniu' opracowaniu' wdrozeniu oraz rozwijaniu regionalnych i
lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości zycia.

przygotowywanię wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy;
diagnozowanie podległe go rej onu.

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy moŻna składać w siedzibie ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodzkv ptzy ul' Stanisława Wyspiańskiego 2d osobiście, listownie lub drogą
ęlęktroniczna na adres opsk1odzko@vp.pl.

Dodatkowych informacji udziela Alicja Jarosz nr tel. 74 865 43 00
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