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do projektu 
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wsparcir Rodziny ed},cja I"

I. \\Ymaganianiezbędne:
1. ob}Ąvatelst\ł,o polskic,
2, wyksżtałcenie §_aższe studia magisterskie na kicrunliu pedagogika.

3. posiadanie dośrł,iadczenia za\Ąodowe!:o w inst}lucjach lub placó\rkach realizuj4cych

/addnia n.] rzecż dżięcka lub rodzi-l.
4, pełna zdoliość do cz},nności praw,n"Ych. korz]-stanie z pe}ni pĘw publiczn)ci1.

5, brak skazania pra\}omocnyn §]lrokiem Za un,vślnc pźestępstwo ścis:ane Z oskarżenia
publicznego lub uml,ślne przestępst\ło skarboBe.

6, nieposziako\rana opinia,
7, znajomość obo\liązujących prżepisó$,. lv szczcgólności ustarły o lłspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej.

8, komunikatywność.

. wymagania dodatkoFe|
1, wiedza na lemat MoPR.
), u*ląję1-o.! o-c]ri,.:].jip,ac\ \\ la.n<i.

:], um;ejętność pracy $, zespo]e,

4, w},soka kuhura osobista,
5. r7ele]ność i śurnienność.

6, zaangażo\łanie W \ł,,-konIłaną pracę,

7, znajomość zagadnień zwiąZanyclr Z pieczą Zastępczą,

I. Zakres wykon},rYanych zadań na §tano,lł,isku:
1. praca z rodzinami zastępcz),mi \! lakresie poradnictwa pedagogicznego_

2. placa ż dzicćmi \łymagającymi pomocy pedagogicżne.j.

3. Wspóhldzial rv opracorły*.aniu planórv pracy ż rodzinani żastępcż)l11i. osobami
prowadżącymi rodzinne dorny dziecka. rodzicami biologiczn_vtli olaz osobami

samodziehrianymi.
,l. pode|morvanie działań i inte vcncji w s}luacjach kr,vzlsow,vch,

5, udział w posiedzeniach zespołólł do sprar,r, okresollej oceny s}luacji dżiecka

umieszczonego w picczy zastępczej.

6, opiniowanie i konsultorvanie spra*,z zahesu piccł, zastępczej \lynagających stano§iska
pedagoga,

7, prowadżcnie badań pedagogicznyclr do§czącyoh kandydatórv do pelnienia funkcji lodzin1,

Zastępczej.

8, \yspółpraca z innymi podmjotami uczeslnicząclłni rv prlcesie porrrocy dziecku i ród7]nie

9, sporządzanie niezbędnej dokurnentacji zrriążanci Z pro§,adzoną działalnością,
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Iv. warunki prrcy|
l, praca biuro§,a. częściovo Ń terenie. w ró$,no*,aźnym Systemie czasu pfacy, w \\:Ymiarze

0.5 etatu.

2, us}tuolvanie sta o*iska placy (do czynności biuo\ł_ach): B}.ton, ul. Rycerska 4.

3, umolva na czas lealizacj i projektu. nlaksymalnie do 31,05.202ir.. Zawańa po uprzedniej

umo§,ie na czas okleŚlorry na okręs 6 miesięc_v,

v. osoby żiintele§owan€ proszone są o dostarczenie:
1, krvcstionariusza osobowego dla osob!' ubiegaj ącej się o zatrudnienie
2, oś\łiadczcli odpowiedniej treści. o któ.ej nlo§,a w punkcie I Llst, 4 5.
3, k]auż li infonrrac],jlrej (zgo(la na przetwarzanie danych osobowych).
4, listU lno1]wac],ineso.
5, profilu Zawodowęgo,
6. kopii doku entó\, pohvierdzając)ch *}ksżałcenie,
7, kopii dokUmenló\ł pot!łieldżaiącyclr doświadczenie Za$odowe.

WZory oświadczeń. o których mowa iv prrnkcie V.1-]. do pobrania Ze strony
!\\!4p!-h!s]!14l(żakładka nabór).

W miesiącu poprzedzając)ln ogłoszenie naboru wskaźnik żatnrdnienia osób niepełnospnwnych
rr Nliejskirn Ośrodku Pomocy Rodzinie przekroczył 6%,

W}rnagalc dokument} aplikac}jne w zanknięĘc} kopeńacb naleĘ,§kładać osobiście w
godzinaoh prac} MOPR (pon. od7,30do17,0001lłt,,czlv,od7.30dol5,30,pt,od7,30dol4,00)w
pok, ] 05 lub pr7esłac pocł4 na adrcs:

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie
ul, Strzclcó\\ B}lomskich 16

,1l _ 902 Bltom
Z dopiskicm ..dot_vc4, nabortr na stanowisko polrrocnicze pędagog w CWR'' lv terminie
do 9 marca 2020r.

^.plikacje. 
które wpłyn4 po \Ąskazan)m lerminie nie będą lozpatrywane,

Dokument! aplikac}:jne nieodebranę w okręsie 6 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru zostaną
/ni./L/Jn< /ts,Jll ś / obos iallljąc},n; pr/cpi.a]ni,

Kand!,daci będą inlbnno\\,ani indywidUalnie o 1enninie kolejnego etapu poĘpo\\ mia,
Informacja o §lniku naboru umięszożona będzie na stronie intęrnetowęj Biulętynu Informacji

Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablic} in1'onnac!'nej w siedzibie MOPR,

Ądninistratorem d,ntch osobo$ych
§ Ńl ]ej\liń ()!] odku ]'ońo.\ liodż]n ie §, B)lomiu ].Si DlrcL1oI
.| i !02 B] toni ul, stżcl.ó\r Brronsk ich ] ó
dene konlakl. \! ć l ńslekto.a IoD: N,IoPR BFom ! 1, Slrżclcó\, BFonskich ] 6 nai]: iodaa]nopl,bFon,pl
1l Da!. ośrbow. S4!żet§aruanc plżcż Adniinislraiora daD],ch s celLl realizacjizidań Administlatora !apodsta{ic

]] odbiolcami da!),ch osobo$clr s{ osoby fiz]cz|e i ptsne na podsta\łie przcpisó$ prał!:
]] dine o$ho§e bed+ p /et§arlane prleż cżdś określon} pl7episani pra\a § s/c/esóliości \ł c€lach alchnva]nych:
,1/os.ba klólej dane dolJc2ą nla |la§o dośtępu do trcści swoich dan)ch orM |ralvo do ich sprośowanil usuńięcia ]ub
ogrurjcżenia plzc,lsdża!i!, pru§o do !Iżąrosz.!ia dai}cL !ra$o do rrn]esic aSpżccnvu. prawo do cofuięciazeod)
\ do\olJ])n ftd].ie oż Fa\|o do,ujesienia Skalg]do orgalU n.dżorclego. gdy u/na ]/prżel*arzanie dan)c]r
olbou]ch iceo do!cząc),cli na,uszt p.zepjsy ogólrego rożpor4d/śnia o ochronic dan}ch osoboYTch ż d!i! 27 k1lictnia
]0 ] 6r ( l] l 

' 20 l6/679], Dane osobo§ę nic beda pod]ćgać dec\ /ii klóra olieru §ję na żautomal}zo\łaDym plże§vdzmiu.

5] poda\rar]e dan)clr o\oho\l)!h jeśl dobnnvohle. jednakue § ce]u realilacji /adań objęt}ch |r/ep \Jm prasd
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