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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 

w związku z przystąpieniem Powiatu Opolskiego do realizacji projektu 
,Jiliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" 

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 
o szkolnictwie wyższym, na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego; 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
3. nieposzlakowana opinia; 
4. wysoki poziom moralności. 

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku. 

II . Wymagania dodatkowe: 
1. dobra znajomość przepisów prawa, zwłaszcza ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów 

wykonawczych do ustawy, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów 
dotyczących przemocy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie mieszkań chronionych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji 
kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 

2. umiejętność interpretacji przepisów prawa; 
3. umiejętność organizacji i planowania pracy; 
4. umiejętność pracy w zespole; 
5. odporność na stres; 
6. umiejętność pracy pod presją czasu; 
7. dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność; 
8. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań; 
9. wysoka kultura osobista. 

III. Główne obowiązki na w/w stanowisku: 

1. Udzielanie wsparcia specjalistycznego w Powiatowym Centrum Wsparcia Rodziny- 0.5 etatu: 
1) świadczenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 
2) udzielanie specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Powiatu Opolskiego, w szczególności 

rodzinom zastępczym i rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 
3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie 
w uzyskiwaniu pomocy; 

4) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne 

Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - II edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna 

organizuje nabór na wolne, nieurzędnicze stanowiska pracy: 
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I. Wymagania niezbędne: 
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samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej skuteczne 
posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 

5) współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w szczególności z asystentami rodziny, 
6) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami PCWR w celu skutecznego udzielania 

wsparcia specjalistycznego 
7) Prowadzenie spraw w zakresie administrowania PCWR. 

2. Realizacja indywidualnych programów usamodzielniania realizowanych w mieszkaniu 
chronionym- 0,5 etatu: 

1) udzielanie wsparcia, organizowanie i świadczenie pracy socjalnej w mieszkaniu 
chronionym z pełnoletnimi wychowankami, 

2) opracowywanie indywidualnych programów usamodzielnienia; 
3) sporządzenie modyfikacji programu i monitorowanie jego realizacji, 
4) pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia przy obustronnym wyrażeniu zgody, 
5) sporządzenie we współpracy z pełnoletnim wychowankiem przebywającym 

w mieszkaniu chronionym programu wspierania wychowanka oraz monitorowanie jego 
realizacji; 

6) dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze 
wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

7) współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji w jak najszybszym uzyskaniu 
samodzielności życiowej przez mieszkańca, 

8) mediacja w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami, 
9) ustalanie bieżącej sytuacji osób ubiegających się o pobyt w mieszkaniu chronionym 

w drodze poprawnych pod względem merytorycznym i formalno - prawnym 
wywiadów środowiskowych, 

10) dokonywanie pisemnych uzgodnień z osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania 
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

11) sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, 
12) kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, 
13) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowania mieszkania chronionego, 
14) regularne informowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

o funkcjonowaniu mieszkania chronionego. 

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku: 
Praca w wymiarze 1 etatu na czas trwania projektu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny- praca 
częściowo w terenie polegająca na sprawowaniu pieczy nad wychowankami w mieszkaniu 
chronionym. 

V. Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia 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) (Dz.U. U E L z 2016 r. Nr 119, s.l) - dalej RODO, 
informujemy, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w 45 - 005 Opole tel. 77 4420504 
Fax 774410505; e-mail: pcpropole(fl),wp.pl, zwany dalej Administratorem, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można 
skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: - adres poczty 
elektronicznej: e-mail: krzysztofalex@o2.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
w/w stanowisko oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji 
obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji 
oraz zgody kandydata, 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: 
1) podmioty i organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

2) podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie 
czynności wynikające z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie 
czynności związane z obsługą informatyczną; 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu na 
jaki zostają zebrane: 
1) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji zostają 

dołączone do akt osobowych, 
2) dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się i zostały 

umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez 
okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego, 

3) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub odbierane 
przez zainteresowanych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo do bycia 
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego 
administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 
realizacji procesu naboru; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

Przystąpienie do procesu naboru na w/w stanowisko oznacza zapoznanie się z klauzulą 
informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia. 
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V I . Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny, 
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania przy niniejszym 

ogłoszeniu, 
3. ewentualnie cv 
4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, 
5. dokumenty poświadczające posiadanie ewentualnego doświadczenia zawodowego: 

świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp., 
6. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych, 

oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2), 

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania 
we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2), 

8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt. V niniejszego 
ogłoszenia (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2), 

9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2). 

V I I . Sposób i termin składania ofert: 
Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, z adnotacją „nabór na stanowisko pracownik 
socjalny", w sekretariacie w siedzibie PCPR w Opolu (pokój 012) lub przesłać listem na adres 
ośrodka: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, do dnia 25.02.2019r. do godz. 
17.00. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PCPR w Opolu. Oferty które wpłyną po wyżej 
określonym terminie w razie złożonej w terminie oferty kandydata spełniającego wymogi 
pracodawcy, mogą nie być brane pod uwagę. 

V I I I . Inne informacje: 
Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest: 

przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad 
Centrum o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy, 

- kandydat przystępując do naboru przyjmuje do wiadomości informacje o których mowa w 
pkt. V niniejszego ogłoszenia. 
Oferty nie wykorzystane będą niszczone. 

Informacji dotyczących w/w stanowiska zasięgać można pod numerem telefonu: 77 44 20 512. 
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Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu 
Iwona Rejnhardt 
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