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Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesieri" w Jeleniej Gorze informuje, 
ze poszukuje kandydatow do pracy 

1. sianoWisko pmcy.PRACOWNIKSOCJALNY, 

2. wymiar etatu : pelen etat, 

3. rodzaj umowy: umowa o prac^ na okres probny, docelowo na czas nieokreslony, 

4. miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesieri 

Dzial Terapeutyczno-Opiekuriczy, 

5. ilosc wolnych stanowisk : 1 

6. Niezbf dne wymagania od kandydatow: 
a) wyksztalcenie zgodne z art.l 16 ust.l i ust.la lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z pozn. zm.) oraz Rozporzqdze-
niem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjal-
nosci przy goto wuj^cej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkolach 
wyzszych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158), 

b) obywatelstwo polskie, 
c) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych, 
d) brak skazania za przest^pstwo umyslne lub przest^pstwo skarbowe umyslne, 
e) nieposzlakowana opinia, 

7. Dodatkowe wymagania od kandydatow: 
a) znajomosc przepisow z zakresu Ustawy o pomocy spolecznej, kodeksu postepowania 

administracyjnego, umiej^tnosc interpretacji przepisow, 
b) predyspozycje do pracy z osobami starszymi i chorymi, 
c) umiej^tnosc organizacji i planowania pracy, terminowosc, 
d) cierpliwosc, tolerancja , odpomosc psychiczna , 
e) umiej^tnosc pracy w zespole, 
f) wysoka kultura osobista. 

8. Zadania wykonywane na stanowisku: 
a) informowanie zainteresowanych o zasadach i warunkach przyj^cia oraz pobytu 

w Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze, 
b) prowadzenie rejestru osob ubiegaj^cych siq o przyj^cie do placowki oraz wspolpraca z 

pracownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Jeleniej Gorze pod k^tem 
wspolnych ustalen, co do terminu i formy przyj^cia, 

c) swiadczenie pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadow aktualizacyjnych oraz 
rodzinnych wywiadow srodowiskowych poza siedzib^ DPS „Pogodna Jesien", 

d) prowadzenie teczek osobowych mieszkancow oraz ich biez^ce uzupelnianie, 
e) prowadzenie rejestru depozytow pieni^znych i wartosciowych mieszkancow DPS 

„Pogodna Jesien". 
f) praca w zespole terapeutyczno-opiekuhczym, 
g) opracowywanie przy wspoludziale mieszkanca i innych cztonkow zespoiu „Indywidu-

alnego planu wsparcia mieszkanca" oraz nadzor nad jego prawidlow^ realizacj^, 
h) wspoldzialanie z personelem medycznym, terapeutycznym i opiekuhczym w zakresie 

dobierania form rehabilitacji oraz rodzaju zaj^c do indywidualnych mozliwosci i po-
trzeb mieszkancow. 



i) udzielanie wszechstronnej pomocy mieszkancom w rozwi^zywaniu problemow zy-
ciowych i spraw biez^cych, 

j ) dokonywanie doraznych, detalicznych zakupow dla mieszkancow DPS „Pogodna Jesien", 
k) przestrzeganie terminow zaiatwiania wszelkich spraw zwi^zanych z prawidiowym 

funkcjonowaniem mieszkancow na terenie jednostki, 
1) podejmowanie dzialah maj^cych na celu prawidlowe ksztaltowanie stosunkow mi^dzy 

mieszkancami DPS „Pogodna Jesien", 
m) wspoldzialanie z s^dami, policj^ oraz instytucjami opiekunczymi w sprawach miesz

kancow, 
n) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej „Po-

godna Jesien" wynikaj^cych z organizacji pracy jednostki. 

9. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny i CV, 
2) kopie dokumentow potwierdzaj^cych posiadane kwalifikacje, 
3) w przypadku wczesniejszej pracy kopie posiadanych swiadectw pracy, 
4) oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwo popelnione umyslnie o nast^puj^cej tre-
sci: „Posiadam peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystam w pelni z praw 
publicznych, nie bylam (bylem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne 
przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe", 
5) oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pelni praw publicznych, 
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o tresci: 

„l.Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 
Danych Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 
w celu wzi^cia udzialu w naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny" 
2. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam, ze S4 one zgodne z prawd^. 
3. Zapoznalem(-am) si§ z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacj^ o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost^pu do tresci swoich 
danych i prawie ich poprawiania." 

10. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku: 

• praca cz^sciowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 
• miejsce pracy-budynek DPS „Pogodna Jesien", ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 
• przewidywany termin zatrudnienia to maj 2019. 

11. Miejsce i termin ztozenia dokumentow: 

Wymagane dokumenty nalezy zlozyc osobiscie do dnia 06.05.2019 r. w Domu Pomocy Spo
lecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze ul. Lesna 3, pokoj nr 3 w godz. od 8*"' do 15°° lub 
przeslac na adres Domu z dopiskiem „Pracownik socjalny" w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 06.05.2019 r. 

Osoba do kontaktu : Agnieszka Banasik tel. (75) 75-520-38 w. 360 


