Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
www.rops-katowice.pl

Poszukuje pracownika na stanowisko pedagoga lub psychologa
w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Częstochowie
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Sobieskiego 17b,
Liczba miejsc pracy / etatów: 1
Główne obowiązki:
Prowadzenie procedur adopcyjnych, w szczególności:











Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla
dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i
pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów
do przysposobienia dziecka;
Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka,
Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
Współpraca z sądem opiekuńczym
Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie
Gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być
przysposobione;
Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia
dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne:








Obywatelstwo polskie;
Wykształcenie wyższe (tytuł magistra) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o
rodzinie lub prawo, albo
na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami
podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauk o rodzinie
Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania
obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych
Brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
Uregulowany obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika
z tytułu egzekucyjnego

Umiejętności osobiste:





Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
Wysoka kultura osobista;
Kreatywność;
Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka
i poszanowaniem jego praw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:





list motywacyjny,
życiorys zawodowy,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż
pracy

Składanie dokumentów:




Termin składania ofert: 09.09.2016 r.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego – filia w Częstochowie” należy złożyć:
w Kancelarii ROPS (pokój nr 120) ul. Modelarska 10, Katowice (40-142)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-7306856.

