OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA DO WYKONYWANIA
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

Charakter umowy: umowa zlecenie
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Braniewa, usługi świadczone bezpośrednio w miejscu
zamieszkania świadczeniobiorców.
Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych w
formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, wspierania psychologicznopedagogicznego i edukacyjno -terapeutycznego , zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także zapewnienie dzieciom i młodzieży z
zaburzeniami
psychicznymi
dostępu
do
zajęć
rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeśli nie mają możliwości dostępu
do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia
psychicznego.
Wymagania kwalifikacyjne określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r z póżn. zmianami (Dz.U. z 2005r
Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego
zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
co najmniej półroczny staż w jednej z następujących 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 wymienione w pkt 1-5,świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych
przewidywanych
w
zakresie
specjalistycznych
usług.
4. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b) kształtowania nawyków celowej aktywności,
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
9. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Umiejętność skutecznego komunikowania się.
Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
Spostrzegawczość,podzielność uwagi.
Zrównoważenie emocjonalne.
Odporność na trudne sytuacje i stres.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie (dyplomu
ukończenia szkoły lub studiów, kopia uprawnień).
4. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Braniewie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na
poziomie poniżej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:″ Nabór na stanowisko
opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi″w terminie do dnia 8 marca 2019 r. do godz.12:00 w Sekretariacie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 12:00, a nie data stempla pocztowego.
Aplikacje ,które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą
spełniały
wymagań
formalnych
zawartych
w
ogłoszeniu
zostaną
odrzucone.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni.
Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w MOPS w Braniewie oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.
Dodatkowe informacje: Ogłoszenie o naborze pracownika może zostać w każdym momencie
odwołane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie bez podania
przyczyny.

