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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcuzaprasza do składania dokumentów

aplikacyjnych na stanowisko MODERATORA GRUPY WSPARCIA

Zatrudnięnie w ramach projektu pn. ,,Projekt poprawiający dostęp do usług wspafcia

rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie

wągrowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Poddziałanię7.2.I w ramach Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2014-2020.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny.

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia

23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Czas trwania umowy - od czerwca2017 roku do grudnia 2018 roku, tj. na czas trwania

projektu.

Forma zatrudnięnia: umowa cywilno - prawna

ogłoszenie dotyczy naboru na MODERATORA GRUPY WSPARCIA
uczestników projektu - osób pełniących funkcję rodzin zastępczych: zawodowych,

niezawodowych, spokrewnionych i pr owadzących rodzinne domy dzięcka.

MODERATOR GRUPY WSPARCIA - 1 osoba

- pracaprzeciętnie 4h zegarowe tygodniowo,łącznie do 3I.I2.2018r. - 360h,

- praca w godzinach popołudniowych w dni robocze, w dni wolne od pracy ( sobota,

niedziela ) w godzinach dopołudniowych i popołudniowych,

- proponowane wynagrodzenie 40,00 zł bruttolza 1h (kwota uwzględnia koszty PracodawcY),

- miejsce wykonywania pracy: na terenie miasta Wągrowca,

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

a, organizowanie spotkań grupy wsparcia z uczestnikami projektu, w tym:

- ustalenie terminów i miejsca spotkań ( w uzgodnieniu z PCPR, który dokona wyboru

miejsca przeznaczonego na spotkania ),

- kontakt z uczestnikami grupy ( pisemny, telefoniczny ) w zakresie przekazania uczestnikom

grupy informacji o terminach, zmianach w terminach, miejscu spotkania i pozostałych

sprawach or ganizacy jny ch,

- przygotowanie drobnego poczęstunku ( woda, napoje, kawa, herbata, susz konferencyjny,

naczyniajednorazowę ) - zakup po stronie PCPR,
- przygotowanie materiałów papiemiczych, piśmienniczych oraz dydaktycznychna

spotkania -zakup po stronie PCPR,
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- tworzenie dokumentacji grupy wsparcia w tym, list obecności, notatek, zdjęc ze spotkń itp.

iprzekazywanie ich do PCPR,
- zgłaszanie do PCPR konieczności udziału specjalistów na spotkaniach ( psychologa,

pedagoga, terapeuty lub innych ),w zależności od potrzeb i zgłoszeń uczestników grupy,

- pozostałe sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem grupy wsparcia;

b. określanie programu i planu spotkań grupy wsparcia,

e. moderowanie i prowadzenie grupy wsparcia,

f. dbałość o dobre relacje między uczestnikami grupy wsparcia,

g. podtrzynywanie poziomu aktywności i uwagi grupy,

h. prowadzęnię działańzmierzających do wyłonienia w przyszłości Lidera grupy wsparcia.

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie wyższe na kierunku

pedagogika, socjologia, placa socjalna, nauki o rodzinie, min. Roczne doświadczenie

w pracy z dzięckiem i rodziną;

b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych i
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem

przestępstwo skarbowe;

e) osoba nie j est i nie była pozbawion a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska

nie j est j ej zawięszota ani ograniczona;

D złożentę oświadczenia, iżłączne zaaagażowanie kandydata w okresie planowanego

zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, biorąc pod

uwagę wszystkie projekty finansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz działan

finansowanychzinnych żródeŁ, w tym środków własnych beneficjenta i innych

podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

1. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,

b) znajomość technik i mechanizmów pracy grupowej,

b) postawa budząca zaufanie,
d) dyskrecja.

2. Wymagane dokumenĘ:
a) zyciorys (CV) i list motywacyjny;
b) dokument poświadczający wyksztŃcęnie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu

szkoły) ,
c) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

d) dokument poświadczający doświadczetie w pracy z dzięckięmirodziną
e) oświadczenie kandydata o korzystanilzpełni praw publicznych i o niekaralności za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe;

korzystania z peŁni praw publi czny ch;

za umyślne przestępstwo lub umyślne
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o świadczenie kandydat a doty cząc e władzy ro dziciel skiej,
oświadczenie kandydata o Wrńęniu zgody naprzetwarzanię danych osoborvych do

celów rekrutacji,

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalająaym na wykonywanie pracy w określonym
stanowisku,
inne dokumenty.

Inne informacje

Wymagane dokumenty : list motyl,vacyjny i zyciorys powinny byc opatrzone klauzulą:

,,Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na
potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U z 2002 r.Nr 1 0 1, poz.926 ze zmianami )."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiścię
w siedzibie PCPR, ul Wierzbowa I,6ż-100 ,pocztą elektroniczną na adres
sekretariatpcpr@wagrowiec.p! w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub
pocztąna adres PCPR w Wągrowcu z dopiskiem :

,,Nabór na stanowisko : Moderatora Grupy Wsparcia"

W terminie do 23 czerwca 2017 roku do godz.15.00.

Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamięszczona na stronię internetowej
wiłlv.pcpr.wagrowiec.pl onaznatablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wągrowcu .

Kandydaci spełniający kry.teria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje możnauzyskać pod numerem telefonu 67-26276I4Iub 67-2627933
u kierownika Zespołu pieczy zastępczej w PCPR P. Ireny Kotwica, w przypadku
nieobecności - u dyrektora PCPR P. Edyty Owczarzak.

Wągrowiec, dnia 6 częrwca 2017 roku
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