Oznam o vyhlásení výberového konania

Mesto Veľké Kapušany, sídl L N Tolstého č ,

Veľké Kapušany

vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka TSP , zastupovanie počas
rodičovskej dovolenky

Výberové konanie sa uskutoční dňa

o
hod v priestoroch malej zasadačky Mestského
úradu Veľké Kapušany

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť
osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o akú pozíciu majú záujem Ak záujemca vo svojej
žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením Výberové konanie NP TSP a TP II
NEOTVÁRAŤ
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
rozhodujúcou pre zaradenie
do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
životopis uchádzača formát Europass ,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady
potvrdzujúce spôsobilosť certifikáty zo školení a podobne ,
vyhlásenie o bezúhonnosti vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov
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Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník
ukončené VŠ vzdelanie II stupňa v odbore sociálna práca, alebo
ukončené VŠ vzdelanie II stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby
a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického
zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a
súčasne k
januáru
vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú
sociálnej práci podľa zákona č
Zz
ukončené vysokoškolské vzdelanie I stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k
januáru
vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II stupňa
v študijnom odbore sociálna práca

V prípade, že má užívateľ registrovanú terénnu sociálnu prácu ako službu v zmysle
ak ods
písm b zákona
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č
Zb o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ďalej len zákon č
sa vyššie
uvedené kvalifikačné predpoklady považujú za splnené do
decembra
, ak fyzická osoba je
študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v
ods písm b tohto zákona, t j jedná
sa o štúdium vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore
sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná
pedagogika, psychológia, akreditované podľa osobitného predpisu alebo ide o štúdium takéhoto
vysokoškolského vzdelania na zahraničnej vysokej škole

Suma základnej zložky mzdy hrubá mzda

, Eur

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník
Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách
ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky
Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a
dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností
v oblasti terénnej sociálnej práce zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania,
získané certifikáty a podobne
Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom
špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami

1

V zmysle
ods a Zákona č
Z z o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
účasťou na akreditovaných kurzoch,
účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
účasť na certifikovaných sociálno psychologických výcvikoch,
lektorská činnosť a publikačná činnosť,
účasť na supervíznych programoch
Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v
komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych
služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom
v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením do tohto kritéria sa
nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné
činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny
Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií,
s ktorými uchádzač spolupracoval
Znalosť jazyka cieľovej skupiny rómsky, maďarský a podobne Znalosť cieľovej skupiny pobyt
v nej a podobne

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na
výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí
spĺňať podmienku bezúhonnosti Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra
trestov, nie starší ako mesiace od dátumu realizovania výberového konania

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať
Miestom výkonu práce je Mesto Veľké Kapušany, kancelária TSP v priestoroch Domu služieb vo Veľkých
Kapušanoch
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je
Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej
situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie
potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, , pomoc
pri riešení osobných záležitostí;
- sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho
autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení
konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce,
koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými
verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie

U edené s príklad podrobná špecifikácia sa nachád a Š andardoch erénnej sociálnej práce a erénnej práce sociálne
kom ni ách

l čen ch
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-

asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností

Zásada nediskriminácie
V súlade so ásadou ro nakého aobchád ania je pri bero om konaní je aká aná diskriminácia
dô odu pohla ia nábo enského
nania alebo ier ras príslušnosti k nábo enskej alebo etnickej
skupine dra otného postihnutia eku se uálnej orientácie man elského sta u a rodinného sta u
farb pleti ja ka politického alebo iného m šľania národného alebo sociálneho pô odu majetku
roku alebo iného posta enia Zásadu ro nakého aobchád ania
praco noprá n ch ťahoch a
obdobn ch prá n ch ťahoch ustano uje ákon č
Z
o ro nakom aobchád aní
niektor ch oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o mene a doplnení niektor ch ákono
antidiskriminačn ákon
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