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oGŁoszENlE o NABoRZE NA sTANoWlsKo
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.

,,Malbork na ,,+" - działania społeczne'' w ramach Regionalnego Programu operacyinego
Województwa Pomorskiego na lata 2ol4-2o2o współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

,,KONSU LTANT DS RODZT NY',
(nazwa stanowiska pracy Wg założeń projektowych)

w MIEJSK|M osRoDKU PoMocY sPoŁEczNEJ
W MALBORKU

UL. sŁoWAcKlEGo 74

82-2OO MALBORK
(nazwa i adres jednostki)

Liczba wolnych etatów : 1

l. Wymagania:

l.Wymagania niezbęd ne:

Osoba zatrudniona na stanowisku opiekun rodziny posiada kompetencje minimum
na poziomie asystenta rodziny, tj.

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub

2| wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną wrazz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres
programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy
iPolityki Społecznej z dnia 9 grudnia 201'Lr. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
wrazz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy zdziećmi lub rodziną
lub

3) wykształcenie średnie <wykształcenie średnie lub średnie branżowe> i szkolenie
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, wraz z udokumentowanym co najmniej 3-

letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - W przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
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niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo ska rbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność,

2\ umiejętność ustalania priorytetów działań.

ll. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku / główne obowiązki:

1) współudział w rekrutacji uczestników do projektu,

2) opracowywanie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb

uczestniczek i uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 roku

o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. zŻ0I8 r. poz. 998, ze zm.),

3) opracowywanie indywidualnych ścieżek wsparcia (lŚw) z uwzględnieniem wykonanej

wcześniej diagnozy w konsultacji z pracownikiem socjalnym danego środowiska oraz

koordynatorem projektu,

4) stały nadzór i monitoring nad realizacją lŚĘ
5) wsparcie i motywowanie uczestników do wywiązywania się z aktywnego uczestnictwa

w działaniach projektowych,

6) wspieranie rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji,

7) udzielenie niezbędnego wsparcia W radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi

z trudnej sytuacji życiowej,

8) prowadzenie pracy z rodzinąw miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez

rodzinę,

9) współpraca z koordynatorem projektu, psychologiem i pedagogiem i pozostałą kadrą

projektu w zakresie pełnionej funkcji,

10)wypełnianie dokumentacji zgodnie z założeniami i wymaganiami projektu oraz

wytycznymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej w ramach EFS,

1L)wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego:
* spotkania okolicznościowe,
* 

i m prezy rekreacyj no-tu rystyczno-ku ltu ra I ne.

!l!. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) wymiar czasu pracy : pełny etat

2) rodzaj umowy : umowa o pracę - na czas określony - od 20.06.2o22 r. do 30.06.2023 r.

3) wynagrodzenie : finansowane z środków funduszy unijnych

lV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) cV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
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zawodowej,

3) oświadczenie stwierdzające, iż osoba składająca ofertę nie została pozbawiona władzy
rodzicielskiej anitez władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona;
4) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - W przypadku gdy w stosunku
do osoby wydano tytuł egzekucyjny;

6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym
naborem - ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawańych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zRozporządzeniem 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 95l46/wE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
Dz.Urz.UE2076:L.Lt9/7) oraz ustawą zdnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. |J.z2076r.poz.
9o2zpóźn.zm.)"'

7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania

udostępnionych danych osobowych, - klauzula informacyjna jest dostępna na stronie Biuletynu
lnformacji Publicznej (BlP) Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem
www.bip.mops.malbork.pl, lub w sekretariacie - pok. 12

V. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 08.o6.2o22r.
W sekretariacie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74 - pok.

D (ll piętro) w godz. 7-15 lub przesłać na adres Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w
Malborku, u l. Słowackiego 7 4, 82-Żoo Ma lbork.
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