
Ogłoszenie o naborze  
 
Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy ogłasza nabór na nowe stanowisko 

Nazwa stanowiska pracy  - pracownik socjalny / pedagog – 0,5 etatu 

Miejsce wykonywania pracy – Świetlica Terapeutyczne Nr 1 w Legnicy, ul. Kościelna 3 

 

I. WYMAGANIE NIEZBĘDNE 

- obywatelstwo polskie, 

- wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w 

szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r . Nr 27, poz.158). Kandydat posiada: 

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub 

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub 

- dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, 

polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie; 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

- mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE 

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

- znajomość obsługi komputera, 

- znajomość przepisów: Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania  administracyjnego. 

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, 

- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, 

- wysoka kultura osobista, 

- samodzielność w działaniu i wykazywanie własnej inicjatywy, 

- odporność na stres, 

- umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 

 

III. ZAKRES ZADAŃ  WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

- praca socjalna; 

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej oraz kierowanie do odpowiednich instytucji w celu ich uzyskania; 

- udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które 

dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji 

życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości 

rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i 

organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych 

potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i 

skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa; 

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie 

powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób 

i rodzin; 

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu projektów realizowanych na 

terenie placówki, 

- współpraca z kadrą pedagogiczną przy realizowanych projektach w ramach działalności placówki (festyny, 

spotkania z rodzicami itp.) oraz innych przydzielonych zadań. 



 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY: 

- CV  

- list motywacyjny, 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie dyplomu), 

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

- kserokopie świadectw pracy, 

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy     

  się przeciwko niemu postępowanie karne,  

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz.U. z 2018 poz. 1458 ze zm.), 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
 

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie (pok.11) Świetlicy Terapeutycznej Nr 

1 w Legnicy, ul. Kościelna 3 w terminie do 13 września 2019 r. do godz. 15.00  

w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko (‘’Pracownik socjalny’’). 

Dokumenty, które wpłyną do Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 po upływie w/w terminu, nie będą 

rozpatrywane. 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 dnia  17 września 

2019 r. o godz. 10, pokój nr 9 bez indywidualnego powiadomienia kandydatów. Ogłoszenie wyniku  

naboru w dniu postępowania kwalifikacyjnego do godz. 16.00 na tablicy ogłoszeń. 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.  

 


