
 Kutno, dnia 10 lipca 2020 roku

A.110.7.2020.RK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji

                     

KOORDYNATORA  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno.

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy - zadaniowy system czasu pracy

Miejsce  wykonywania  pracy –  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie,

ul. B. Krzywoustego 11, teren powiatu kutnowskiego - środowisko rodzin zastępczych

1.      Wymagania 

 1) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjolo-

gia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

-  wykształcenie  wyższe  na  dowolnym  kierunku,  uzupełnione  studiami  podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyj-

nym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie

w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza

lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej za-

wieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu eg-

zekucyjnego,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,

-brak  prawomocnego  wyroku  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane

 z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy za-

stępczej,



- nieposzlakowana opinia,

- prawo jazdy kat. B.,

- znajomość przepisów:

• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

• ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

• ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. 2020 r., poz. 821)

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

• ustawy  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  z  zapewnieniem  stosowania

rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

• rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2) dodatkowe:

- obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet), 

- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

- dokładność, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

- komunikatywność,

- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, 

- zdolności organizacyjne, 

- wysoka kultura osobista.

2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. Udzielanie pomocy 15 rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka

w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 2.  Przygotowanie,  we  współpracy  z  odpowiednią  rodziną  zastępczą  lub  prowadzącym

rodzinny dom dziecka  oraz  asystentem rodziny,  a  w przypadku gdy rodzinie  dziecka  nie



został  przydzielony asystent  rodziny -  we współpracy z podmiotem organizującym pracę  

z rodziną, planu pomocy dziecku.

3.  Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu

wzajemnego kontaktu.

4.  Zapewnianie  rodzinom zastępczym oraz  prowadzącym rodzinne domy dziecka  dostępu

do  specjalistycznej  pomocy  dla  dzieci,  w  tym  psychologicznej,  reedukacyjnej

i rehabilitacyjnej.

5.  Zgłaszanie  do  ośrodków  adopcyjnych  informacji  o  dzieciach  z  uregulowaną  sytuacją

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

7. Czynne uczestnictwo w zespołach dotyczące dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci

przebywających  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  oraz  oceny  rodziny  zastępczej

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

8. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy

zastępczej.

9.  Opracowywanie  i  realizacja  3-letnich  powiatowych  programów  dotyczących  rozwoju

pieczy zastępczej.

10.  Współpraca  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  instytucjami,  organizacjami

społecznymi,  Kościołem  Katolickim  i  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi,

fundacjami  i  stowarzyszeniami  w  zakresie  realizacji  zadań  ustawy  o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej.

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej,

sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

12.  Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Dyrektora  PCPR  i  bezpośredniego

przełożonego.

 3. Warunki pracy:

Praca w środowisku obejmująca  teren powiatu kutnowskiego oraz częściowo w warunkach

biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer  z możliwością korzystania z innych

urządzeń  biurowych.  Na  stanowisku  nie  występują  czynniki  szkodliwe.  Do  uciążliwych

czynników  występujących  na  stanowisku  należą:  wymuszona  pozycja  ciała,  obciążenie

wzroku, presja czasu, dojazdy.



W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-

nia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  w rozu-

mieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

4. Wymagane dokumenty:

1.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, kopie innych dodat-

kowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji koordy-

natora rodzinnej pieczy zastępczej,

6. oświadczenie kandydata o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz o jej nie zawieszeniu

ani ograniczeniu,

6.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7.  podpisany własnoręcznie życiorys (CV) i list motywacyjny,

8.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem,

10. podpisana klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie dotycząca prze-

twarzania danych osobowych.

W przypadku zatrudnienia kandydat  będzie obowiązany dostarczyć  oryginalne dokumenty

do wglądu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282)

 jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego nie-

pełnosprawność.

W przypadku zatrudnienia kandydat  będzie obowiązany dostarczyć  oryginalne dokumenty

do wglądu. 

5.     Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:



Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyj-

nych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Koordynator rodzinnej pie-

czy  zastępczej”   –  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie

w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 11.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11 (decyduje data

wpływu do urzędu). 

Dokumenty aplikacyjne otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpły-

wu). W sytuacji przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni

o terminie powyższej rozmowy. Kandydat zatwierdzony do przyjęcia                          na sta -

nowisko objęte naborem będzie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie. 

W  przypadku  spełnienia  wymagań  formalnych  i  wyboru  na  stanowisko  określone

w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów),

zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres za-

trudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek

pracy uległ  rozwiązaniu lub wygasł,  chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres

przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych dokumenty aplikacyjne niewybranych kandy-

datów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z oso-

bą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze,  na wypadek zaistnienia ko-

nieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym czasie dokumenty będzie

można  odebrać  osobiście  za  potwierdzeniem  odbioru  lub  w  przypadku

ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 355-47-52.

 

Anna Antczak

Dyrektor PCPR w Kutnie


