
GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOI.ECZNEJ

ul. Glowno 107
43.175 WYRY

Wyry, dnia 05.04.2022 r.

Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Wyrach oglasza nab6r na stanowisko

pracownika socjalnego.

1. Wymagania niezbqdne wobec kandydata:

a

o

o

a

o

a

2. Wymagania dodatkowe:

. do6wiadczenie zawodowe bqdzie dodatkowym atutem;

. umieiqtno66 korzystania znarzqdzi pracy socjalnej;

. umieietno66 pianowania sprawnej organizacji pracy;

. wysokie poczucie odpowiedzialno6ci;

. umiejqtno6ci interpeisonalne (latwo56 nawiEzywania kontakt6w, cierpliwo66, empatia,

asertywno66, umiejqtno6i pracy w zespole);
. umiejqtno66 radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odpomo6d na stles;

. umiejqtno$6 obslugi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet);

. znajomo66 nastqpuiqcych akt6w prawnych:

- usnwa o po-oiy spolecznej (t. j. Dz. IJ , z 202L r. poz. 2268 z p52n. zm.);

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej (t. j. Dz. tJ. z 2022 r. poz. 447 z

p52n. zm.);
- ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t.i. Dz. tJ.2202t r. poz. 1249 zp5Ln.

,m.);
- ustawa Kodeks postqpowania administracyjnego (t. j. Dz. IJ. z 202I r. poz.735 z p6i-n'

zm.).

3. Zakres wykonywanYch czYnno6ci:

obsluga systemu informatycznego POMOST. Rejestracja wniosk6w, wywiad6w i decyzji w

systeriie informatycznym oraz sporzEdzanie list wyplat przyzn5rych zasilk6w z pomocy

spotecznej;
upo*rr..-hnianie pracy socjalnej jako pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub

oizyskiwaniu zdotnoici do wla6ciwego funkcjonowania w spoleczeristwie; udzielanie

orobo. potrzebujQcym informacji, wskaz6wek i pomocy w zakresie rozwiEzylvania ich

trudnych spraw zyciowych, prowadz4cych do ich zyciowego usamodzielnienia;

obywatelstwo polskie;
porird, wyksztalceni. upr.*niaj4ce do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

zgodnie r.tt. ffO ustawy, anl" 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (t'i'Dz'U' z202Lr'

po2.2268 zp6Ln. zm.), tj. spelnienie co najm

- dyplom ukoriczenia kolegium pracownik6w
- ukoriczenie studi6w wyZizyctrna kierunku p sie pracy socjalnej;

- do dnia 31 grudnia Zbfei. ukoriczyla studia wyLsze o specjalno6ci przygotowujqcej do

zawodu pr..o'i.nika socjalnego na jednym z kierunk6w: pedagogika, pedagogika specjalna,

politologia, polityka spoleczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

ni. Uy6 rt ui.nr prr*-omocnym wyrokiem za umy6)ne przestQpstwo skarbowe;

posiada pelnq zdolno66 do czynno6ci prawnych i korzystania z praw publicznych;

posiada nieposzlakowanE oPiniq;
posiada stan zdrowia pozwilalEcy na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.



. wsp6lpraca w wsp6ldzialanie z innymi specjalistami w celu przeciwdzialania i ograniczania

skutk6w negatywnych zj awisk spolecznych, lagodzenie skutk6w ub6stwa;
o przeprowad-ranie rodzinnych wywiad6w Srodowisko\^rych w celu rozpoznania potrzeb os6b

i roazin znajduj4cych siq w trudnej sytuacji zyciowej oraz stawianie diagnozy socjalnej;

. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

. opracowywanie itog.t tO* postanowiefr i decyzji oraz przekladanie ich kierownikowi

OSrodka;
. udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom i rodzinom dotkniqtym przemocA z

wykorzystaniem procedury,,Niebieska Karta".

4. Informacja o warunkach PracY:

. praca w siedzibie Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Wyrach oraz w Srodowisku na

terenie GminY WYry.

5. Informacja o wskainiku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzqdzie:

o \r{ miesi4cu marcu 2022 roku tj. poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia o naborze,

wskaZnik zatrudnienia os5b niepelnosprawnych w Gminnym O6rodku Spolecznym w

Wyrach w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu

os6b niepelnosprawnych byl r6wny 0%.

6. Wymagane dokumentY:

' CV;
. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;
. kwestionariuszosobowy;
. kserokopie dokument6w potwierdzaiqcych kwalifikacje i ewentualne do6wiadczenie

zawodowe;
. o6wiadczenie Kandydata o braku przeciwwskazari zdrowotnych do zatrudnienia na

stanowisku wskazanym w niniejszym naborze, Le nie byl skazany prawomocnym

wyrokiem sEdu za umy6lne przestQpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci prawnych i
korzystania z pelni praw publicznych (do pobrania);

. kserokopie dokument6w po$wiadczaj4cych staz pracy, jezeli Kandydat posiada staz pracy;

. inne dodatkowe kserokople dokument6w o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno6ciach.

7. Termin i miejsce skladania ofert:

. do dnia i-9 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 osobi6cie w Gminnym O6rodku Pomocy

Spolecznej w Wyrach, ul. Gl6wna-t07, 43-L75 Wyry lub przeslad na wskazany wyZej adres.

Wymagane dokumenty nalezy skladad w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:

,,NuU6" na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Odrodku Pomocy Spolecznej w
Wyrach".

Aplikacje, kt6re wplyn4 do O6rodka po terminie,b4d1 bqd4 niekompletne nie bqd4 rozpatrywane

(decyduje data wplywu do O6rodka).

Informacja o wyniku naboru bqdzie

Pomocy Spolecznej w WYrach.

zamieszczona na stronie internetowej Gminnego O6rodka


