
OGŁOSZENIE Nr 3/2022
o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I  Wymagania niezbędne:
1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy oraz posiadanie  co najmniej 
półrocznego stażu 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  a -e,  świadczącej  specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla  osób z 

zaburzeniami psychicznymi,
2) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

II. Wymagania dodatkowe:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) umiejętność skutecznego komunikowania się, 
4) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
5) spostrzegawczość, podzielność uwagi,
6) odporność na trudne sytuacje i stres.

III. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Usprawnienie, rewalidacja dziecka autystycznego zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).  Dziecko 
wymaga  dodatkowych  usług  rewalidacyjno  -  opiekuńczych,  wieloaspektowych  usług  logopedyczno  - 
psychologicznych, pedagogicznych. 

IV. Informacja o warunkach pracy:
1) Zatrudnienie na umowę zlecenie.
2) Termin realizacji umowy: listopad - grudzień 2022 r.
3) Wymiar czasu pracy:  ok. 4 godziny lekcyjne tygodniowo.
4) Opiekun prowadzi pracę z dzieckiem w miejscu jego zamieszkania.
5) Koszt dojazdu do rodziny pokrywa zleceniobiorca.

V. Wymagane dokumenty:
1) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny lekcyjnej specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień  powszedni  
od poniedziałku do piątku (zał. nr 1)
2) Curriculum Vitae
3) list motywacyjny
4) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
7) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w  
aplikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zał. nr 
2)

VI. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  osobiście  lub  przesłać  pocztą  na  adres:  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej, Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: opiekun specjalistyczny”

Kierownik OPS
mgr Bożena Kozłowska


