Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
interwenta kryzysowego oraz interwenta
kryzysowego – animatora wsparcia.
Nabór jest realizowany w zakresie zadania pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla
Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1. przeprowadzenie interwencji kryzysowej w Punkcie oraz w terenie;
2. przeprowadzanie interwencji kryzysowej – kilku sesji;
3. przeprowadzenie diagnozy uczestników programu;
4. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi.

II. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają wykształcenie wyższe: na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna,
psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku
w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
2. posiadają szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawierajace
elementy pracy z dzieckiem krzywdzonym;
3. posiadają szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej;
4. posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi
przemocy i sytuacji kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi
i młodzieżą wychowujących się w rodzinach alkoholowych w tym w bezpośredniej pracy
z dziećmi;
5. posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami w kryzysie ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzin z problemem alkoholowym;
6. posiadają pełnię władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

7. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
10. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko;
11. posiadają predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność,
staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy
w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie
reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
III. Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy:
1. udzielanie indywidualnego wsparcia dzieciom i młodzieży w Punkcie Interwencji
Kryzysowej dla dzieci „PIKUŚ”;
2. prowadzenie wsparcia dla rodzin dzieci objętych projektem;
3. przygotowanie materiałów i konspektów do zajęć uczestnikom projektu;
4. spółpraca ze szkołami i instytucjami zaangażowanymi w udzielanie pomocy
uczestnikom projektu;
5. udział w spotkaniach kadry i superwizji.

Zamawiający przewiduje podpisanie z umowy o pracę na czas realizacji zadania.
1. wymiar czasu pracy:
1) interwent kryzysowy - animator wsparcia - 1/2 etatu;
2) interwent kryzysowy – ½ etatu;
2. rodzaj umowy: umowa o pracę;
3. zestawienie wymagań stawianych kandydatom.
UWAGA: KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZEDSTAWIENIA AKTUALNYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE
(KSEROKOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE
I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE).

