Modliborzyce, dnia 05.11.2019 r.

OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach pilnie poszukuje
osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w środowisku domowym.

Osoby zainteresowane świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm.) winny legitymować się;
1.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla dziecka.

3.

Posiadaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu:
a) psychologa;
b) pedagoga;
c) logopedy.

4.

Posiadaniem co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z niżej wymienionych
jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno – wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż w pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

5.

Udokumentowanym przeszkoleniem i doświadczeniem w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

6.

Posiadaniem nieposzlakowanej opinii.

Ponadto osoby zainteresowane powinny posiadać;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umiejętności skutecznego komunikowania się.
Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
Zrównoważenie emocjonalne.
Odporność na trudne sytuacje i stres.
Prawo jazdy kat. B.
1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone byłyby
w domu podopiecznego, w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu
zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego w inne dni w uzgodnieniu z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

Osoby zainteresowane nawiązaniem ewentualnej współpracy proszone są o złożenie:
1. Życiorysu z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopii dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualnych kserokopii referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Powyższe dokumenty można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce lub scanem
w wersji elektronicznej na adres; kierownik@opsmodliborzyce.pl
Do współpracy zapraszamy również organizacje pozarządowe i inne jednostki mogące
świadczyć w/w usługi.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest
ogłoszeniem o otwartym, konkurencyjnym naborze na stanowisko w rozumieniu ustawy
o pracownikach samorządowych.
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udzieli Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
telefon 15 8715108
Bożena Skowrońska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach
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