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Obec MOJMIROVCB
Námestie sv. Ladislava 93ll7

951 15 Mojmíľovce

V rámci projektu ,,Deti dokážu zmenlt'svet", ktoný sa realizuje vďaka podpore z Euripskeho
socĺálneho fondu a EurÓpskeho fondu regionálneho rozvĄa v rámci operačného programu Ľudské

zdroje

vyhlasuje výberové konanie na

o dve pracovné miesta sociálneho pracovnĺka na plný pracovný úväzok,

o jedno pracovné miesto sociálneho pracovnĺka na polovičný pracovný úväzok,

o jedno pracovné miesto asistenta/asistentky sociálnej práce na plný pracovný úväzok,

jedno pracovné miesto odborného pracovníka _ psychológa/psychologiěky na plný pracovný
Úväzok,

jedno pracovné miesto odborného pracovníka - špec!álneho pedagóga/pedagogiěky na plný
pracovný úväzok,

Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. augusta 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky
obecného úradu Mojmírovce, so sídlom Námestie sv. Ladistava93117 v Mojmírovciach.

Záujemcovia o pracovnÚ pozíciu mÔŽu písomnú żiadost' o prijatie do zamestnania doručiť osobne,
alebo poštou na adresu obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 93117,951 'ĺ5 Mojmírovce,
elektronicky na e-mailovÚ adresu starosta@mojmirovce.sk. Záujemcovia vo svojej Žiadosti
jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.

Uzávierka na predkladanie Žiadostí o prijatie do zamestnania je 3't. júla 20'l9 do 'l8,00 hod..
Záujemcovia, ktoých Žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú
zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k Žiadosti o prijatie do zamestnania:

. Žiadost', v ktorejje jednoznaČne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

. Životopis uchádzača,

. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štÚdiu alebo
potvrdenie o poŽadovanej praxi (ak je relevantné),

. uchádzač mÔŽe predloŽit' aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajÚceho
zamestnávatel'a alebo organizácií, s ktonými v minulosti spolupracoval alebo ĺné doklady
potvrdzujúce spÔsobilost' (certifikáty zo školení a podobne),

o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nĺe starŠíako 3 mesiace.1

1originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená
najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy.
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Sociálny pracovnĺk

Minimálne kvalifikaěné predpokladv na pozíciu sociálnv pracovník/pracovnĺěka (SP) sú:

vysokoŠkolské vzdelanie ll. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

opis pracovnÝch činnostĺ:

. poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských sluŽieb,

. sociálna diagnostika (s osobitným zretel'om na problematiku sociálno-patologických javov
diet'at'a, jeho rodičov alebo inej plnoletej ýzickej osobe, preverovanie a posudzovanie
Životnej situácie diet'at'a, resp. plnoletej fyzickej osoby),

. poradenstvo a pomoc diet'at'u, rodičom alebo inej plnoletej ýzickĄ osobe alebo ponúknutie
sprostredkovanĺa pomoci pri riešení rodinných prob|émov a pri uplatňovanÍ nárokov diet'at'a
podl'a osobitných predpisov,

r tÍmové plánovanie finančných aj nefinančných opatrení na komp|exnú pomoc klientovi a jeho
rodine azabezpeienie previazania s individuálnym plánom klienta,

. zvyšovanie finanČnej gramotnosti so zameraním sa na oddlŽovanie,

. overovanie skutočností rozhodujúcĺch pre vznik a trvanie nároku na príslušné dávky,

. výkon sociálnej práce s diet'at'om a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí, výkon sociálnej
práce s plnoletou fyzickou osobou a jej rodinou v ich prirodzenom prostredí,

. práca s diet'at'om a jeho rodinou, ktoým bolo uloŽené výchovné opatrenie formou opatrení
SPODaSK,

. vyhotovenie a vyhodnocovanĺe plánu činnosti s klientom (ktoný je v súlade s plánom socĺálnej
práce s d|et'aťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK v spolupráci
s prijímatel'om, resp. partnerom).

Asistent sociálnej práce

Minimálne kvalifikačné predpokladv:

- vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v Študijnom odbore sociálna práca

opis pracovnÝch ěinností:

. poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských sluŽieb,

. poradenstvo a pomoc pri úprave rodinných a sociálnych pomerov dieťat'a, jeho rodičov alebo
inej plnoletej tyzickel osoby,

. aktivizácia klienta k pozitívnemu riešeniu svojejŽivotnej situácie,
o zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním sa na oddlŽovanie,
. overovanie skutočností rozhodujúcich pre vznik a trvanie nároku na príslušné dávky,
. spracovávanie úradných záznamov a správ a spolupráca pri plánovaní a napíňaní

individuálneho plánu diet'at'a, jeho rodičov alebo inej plnoletej fyzickej osoby,
. Vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činnosti s klientom (ktoný je v súlade s plánom sociálnej

práce s diet'at'om a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK v spolupráci
s prijímatel'om' resp. partnerom).

odborný pracovník (psychológ, špeciálny pedagóg)
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Minimálne kvalifikačné predpokladv:

psycholig: VŚ ll. stupňa, Študijný odbor psycholigia (jednoodborové štúdium),
Špeciálny pedagÓg: VŠ ll. stupňa, študijný odbor Špeciálna pedagogika.

opis pracovnÝch činností:

psychologická/ Špeciálnopedagogická / diagnostika, s vyuŽívaním špecializovaných odborných
metÓd, postupov a techník psychologickej/ špeciálnopedagogickej / práce vrátane získavania
anamnestĺckých Údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospe|ej fyzickej
osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informáciĺv individuálnych plánoch klienta,

aplikácia psychologických / špeciálnopedagogických / postupov a intervencie pri výkone
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri individuálnej a skupinovej práci
s det'mi, resp. plnoletými fyzickými osobami,
poskytovanie individuálneho, resp. skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie,
poskytovanie poradenstva individuálnou aj skupinovou formou rodinným prĺsluŠníkom a
blízkym osobám detĺa dospelým fyzickým osobám,
spolupráca s viaceými subjektmi a Špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o vol'be
a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri rieŠení sociálnej
sĺtuácie dieťat'a, resp. dospelej fyzickej osoby,
poskytovanie dieťat'u, plnoletej fyzickej osobe a jeho príbuzným a blízkym osobám
psychologickú pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uloŽené, resp. realizované
výchovné opatrenie,
vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia,
vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činnosti s klientom (ktoý je v súlade s plánom sociálnej
práce s diet'at'om a jeho rodinou, ak tento plán vypracÚva orgán SPODaSK v spolupráci s
prijímatel'om resp' partnerom).

VÝberové kritériá na pracovné pozície:

1. Pracovné skÚsenosti, prax V oblasti sociálnej, psychologickej, Špeciálnopedagogickej práce v

komunite ohrozenej alebo postihnutej sociálnym vylúčením (zohl'adňuje sa naprĺklad dĺŽka

praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne)'

2. Znalost'ciel'ovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne)

3. Predchádzajúca skÚsenost'z vykonávania aktivít v ciel'ovej skupine (započítava sa aj účasť na

organizovaní aktivačných prác, úČast' na dobrovol'níckej alebo misĺjnej činnosti, komunitné

aktĺvity a podobne).

4. odporÚčania a pracovné hodnotenie od predchádzajÚcich zamestnávateľov alebo organizácií,

s ktoými uchádzaČ spolupracoval.

Ponúkaná mzda:

o sociálny pracovník na plný pracovný Úväzok: od74'| € brutto
. sociálny pracovnĺk na polovičný pracovný úväzok: od 371 € brutto
. asistenUasistentka sociálnej práce na plný pracovný Úväzok: od 641 € brutto
o odborný pracovník - psychológ/psychologička na plný pracovný Úväzok: od 8í4 € brutto
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odborný pracovník - špeciálny pedagóg/pedagogička na plný pracovný Úväzok: od 788 €
brutto

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺnajĺ kvalifikaěné predpoklady
na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je ocÚ a ZŠ, MŠ Mojmírovce na Školskej ul' 897/8 Mojmírovce. Dátum
predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. septembra 2019.

Ĺ,ł''

7ĺDsiupclr sPüos

a

EURlPsKÁ ÚNłA

Európsky sođátny fond
EuÍópsky fond regionálneho rozvoia

oPERAČNÝ PRoGRAM
ĽUDsKÉ zDRoJE

aaooaoooo/ara-)Ą lA MPsVR 5R


