NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku poszukuje osoby do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 7 lat.
Charakter umowy: umowa zlecenie 15 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w
godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka.
Okres obowiązywania umowy : 2013 r.
Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miasto Puck.
Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005).
Ogólny zakres wykonywanych czynności:
- terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego Ŝycia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych
potrzeb Ŝyciowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do
aktywności, leczenia i rehabilitacji.
- rehabilitacja ruchowa, w tym: rozluźniający masaŜ przykurczy mięśni, poprawiający ogólną
sprawność fizyczną, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych oraz wspierania, takŜe w formie asystowania, w codziennych czynnościach
Ŝyciowych
- rehabilitacja psychologiczna
Niezbędne wymagania:
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty,
- doświadczenie zawodowe
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność skutecznego komunikowania się
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
- spostrzegawczość, podzielność uwagi
- odporność na trudne sytuacje, stres
Oferta powinna zawierać:
1..śyciorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
2..Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających
wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.
3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

posiadanie

4..Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późń. zm.).
5. oświadczenie o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Oferty naleŜy składać lub przesyłać do dnia 04.01.2013 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck
W oddzielnej kopercie naleŜy złoŜyć propozycję wynagrodzenia za 1 godzinę świadczonych
usług.

