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SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Kierownik Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej ogłasza nabór do wykonywania specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz 94)
zmieniającym § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. ze zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą spełniać poniższe
wymagania niezbędne do wykonywania zawodu:
1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązane są posiadać kwalifikacje 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.
natomiast
1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oprócz kwalifikacji
do wykonywania zawodu o których mowa w pkt 1 muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z
następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
(staż, o którym mowa w pkt. 2 nie może być zastąpiony żadnym innym niż wymienione powyżej ani praktyką odbywaną w
czasie studiów).
Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
II. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

CV;
kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. Rozporządzeniu (§ 3 ust. 1);
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do naboru na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

III. Sposób składania dokumentów:
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1. Osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej, w dniach od poniedziałku do piątku, w
godz. od 8:00 – 15:00;
2. Pocztą elektroniczną na adres mgblazowa@ops.net.pl;
3. Korespondencyjnie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030
Błażowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie tut. Organu lub pod numerem tel. 17/230 17 47 lub 17/230
17 48.

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Klauzula rekrutacyjna - ochrona danych osobowych

47.00 KB

Rekrutacja przez Internet - ochrona danych osobowych

46.50 KB
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