Pracovná ponuka: Supervízor/ supervízorka
Miesto výkonu práce:
Prešovský kraj (lokality Sabinov, Prešov, Drienov, Bystré, Humenné)
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ministerstvo vnútra Slovenskej republiky hľadá vhodných
kandidátov na pozíciu supervízor/supervízorka v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca
a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (ďalej len ,,NP TSP a TP II.")
V národnom projekte bude popri realizovaní vzdelávacích aktivít pre pozície terénny sociálny pracovník a terénny
pracovník zabezpečená skupinová a individuálna supervízia, ktorej cieľom je kontinuálne zvyšovanie profesionálnych
kompetencií osôb pracujúcich s ľuďmi, ako i psychohygienu. Cieľom supervízie pri terénnej sociálnej práci je
poskytnutie podnetov k hľadaniu nových ciest a možných riešení zložitých ekonomických, psychosociálnych
problémov klientov. Supervízne stretnutia poskytnú priestor na spätnú väzbu, reflektovanie a analyzovanie práce
terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP) a výmenu skúseností. Významnou súčasťou
supervízie je tiež riešenie rôznych etických problémov a dilem pri výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce.
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity na základe dohody o vykonaní práce, ktorý/á bude pôsobiť vo vyberanom
regióne v rámci implementácie NP TSP a TP II.
Jeho/ jej hlavným poslaním bude najmä výkon nasledujúcich činností v rámci NP TSP a TP II.:
- zvyšovanie kvality profesionálnej práce
- napomáhanie pri verifikácií postupov práce s klientom, rodinou, skupinou,
- realizácia preventívnych aktivít pred syndrómom vyhorenia,
- zvyšovanie miery sebareflexie,
- podpora kreatívneho myslenia,
- rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom,
- korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom,
- riešenie etických dilem v práci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.
Mzdové náležitosti (brutto): 33,00 Eur/hod.
Požadované vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a
poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa
osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
alebo
- absolvoval odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu
najmenej 240 hodín.
Požadovaná prax
Preukázateľná prax v oblasti supervízie v sociálnej oblasti minimálne 1 rok.
Ďalšie požadované zručnosti
Počítačové zručnosti – pokročilý užívateľ balíka MS Office
Osobnostné predpoklady a ďalšie požiadavky
- Schopnosť orientovať sa v odbornej problematike komunitnej práce a marginalizovaných
- rómskych komunít;
- Ochota cestovať, výkon supervízie bude spravidla prebiehať v priestoroch zapojených užívateľov,
vyžaduje nutnosť cestovania supervízora/supervízorky v rámci prideleného regiónu;
- Pracovná skúsenosť v pracovnej pozícií supervízor/ka pre komunitné centrá je výhodou;
- Organizačné schopnosti;
- Dobrá znalosť problematiky chudoby a lokalít sociálne vylúčených komunít;

čo

-

Samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, tímová práca,
Schopnosť riešiť konflikty a flexibilita;
Skúsenosti s vedením ľudí, facilitačné schopnosti a lektorské schopnosti;

Stručná charakteristika spoločnosti
V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1
Štatútu splnomocnenca pre vládu pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: ,,Splnomocnenec navrhuje,
koordinuje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové
riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na
dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských
právach."
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Verejná správa
Informácie o výberovom konaní
Uzávierka prijímania žiadostí o pracovnú pozíciu najneskôr do 05.02.2020
Žiadosť o prijatie do zamestnania a povinné prílohy:
1. motivačný list,
2. podpísaný profesijný životopis vo formáte Europass ( iné formáty nebudú akceptované)
3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
4. potvrdenie o odbornej praxi v oblasti supervízie v sociálnej oblasti (vo forme od mesiac/rok - do
mesiac/rok), akceptovateľné sú aj pracovné zmluvy s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti,
5. doklad o ukončení akreditovaného kurzu v oblasti supervízie v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní,
6. doklad o zápise do zoznamu supervízorov vedenom MPSVR SR,
7. Informácia o predpokladanom mesačnom časovom fonde alokovanom pre NP TSP a TP II.
(pozn. NP TSP a TP vo vyššie uvádzanom regióne sa predpokladá približne 12 skupín pre skupinovú supervíziu
x 12h skupinovej supervízie ročne (3x 4 hodiny);
Uvedenú dokumentáciu v slovenskom jazyku uchádzač / uchádzačka pošle e-mailom na adresu: nptsp@minv.sk,
s označením predmetu e-mailu ,, Supervízor/Supervízorka - NP TSP a TP II."
Vážime si vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. Kola výberového konania
(realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov).
Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného
pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za
Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.
Informácia o spracovaní osobných údajov:
Za účelom spracovania vašich osobných údajov uvedených v dokumentoch poskytnutých uchádzačom o zamestnanie
pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje
spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Bližšie informácie o
spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle
http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.
V prípade, že chcete byť zaradený do databázy uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so
spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
Ako dotknutá osoba poskytujem prevádzkovateľovi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72
Bratislava, IČO: 00151866 v zmysle §13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, svoj
dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise a motivačnom
liste za účelom vedenia databázy uchádzačov zamestnanie, t. j. súhlas na účel uchovávania osobných údajov napríklad
pre prípad budúceho výberového konania na dobu 12 mesiacov alebo do odvolania súhlasu. Bol/a som
informovaný/á, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných
údajov sú uvedené na webovom sídle http://www.minv.sk/?ochrana-osobnych-udajov-gdpr.

