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OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRACOWNIKA DO WSPARCIA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w związku z realizacją 

projektu „Małemu Człowiekowi”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych. 

Poszukuje  pracownika do realizacji zadań merytorycznych oraz wsparcia uczestników 

projektu „Małemu Człowiekowi” . 

 

1. Warunki współpracy 

- warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej, 

- planowany termin świadczenia pracy wrzesień 2016  - październik 2017 roku, 

- ilość godzin pracy – 60 godzin zegarowych/miesiąc, 

- miejsce pracy – siedziba Powiatowego, Centrum Pomocy Rodzinie, teren powiatu 

raciborskiego,   

- Zleceniobiorca we własnym zakresie będzie zobowiązany pokryć koszty dojazdu do miejsca 

zatrudnienia. 

 

2. Zakres wykonywanych czynności i obowiązków 

- Kompleksowe wsparcie uczestników w realizacji zadań związanych z podnoszeniem przez 

nich kwalifikacji. 

- Ułatwianie dostępu uczestnikom do planowanych form wsparcia – szkoleń, warsztatów, 

poradnictwa. 

- Pomoc uczestnikom podczas form wsparcia. 

- Wspieranie aktywności społecznej rodzin zastępczych, motywowanie ich do podnoszenia 

kwalifikacji, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu 

kompetencji rodzicielskich. 

 

3. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca 

socjalna.  

2.  Posiadanie co najmniej 2 – letniego doświadczenia w pracy z rodzinami zastępczymi, 

pracy socjalnej lub instytucjach pomocy społecznej. 
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4. Wymagania dodatkowe 

- sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, 

umiejętność  pracy z ludźmi. 

 

5. Wymagane dokumenty 

- CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych  

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, na potrzeby związane z rekrutacją, 

- Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia, 

- Inne dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe.   

 

6. Sposób i termin składania ofert 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Raciborzu, ul. Klasztorna 6 w pok. nr 7 – Sekretariat, w terminie do                                   

16 września 2016 roku do godziny 15.00 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu           

Informacji Publicznej (www.pcpr.raciborz.org.pl). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 20 28                        

w godz. 7.30-15.30. 

 
       odpisano:    /-/   mgr Henryk  Hildebrand 

Dyrektor PCPR 
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