Detský domov Ružomberok
so sídlom: Ul. Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok, IČO: 302 272 83
v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti
v zariadeniach

vyhlasuje výberové konanie na
 jedno pracovné miesto sociálneho pracovníka

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.apríla 2018 o 9,00 hod.
v priestoroch zasadačky Detského domova v Ružomberku.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne
doručiť alebo poštou zaslať na adresu detského domova.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. apríla 2018.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.
Kvalifikačné predpoklady sociálneho pracovníka v DeD a KS:
 II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca
 prax sa nevyžaduje
 výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa
regiónu, a to – maďarský, rómsky, rusínsky a pod.
Požadované odborné znalosti:
 Zákon č. 104/1991 Zb. dohovor o právach dieťaťa
 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu sociálny
pracovník:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov, nie starší ak 3 mesiace,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) motivačný list,
h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Popis práce sociálneho pracovníka:
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie
výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je
vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade
s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe
a uplatňovaní opatrení SPODaSK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky
sociálnej práce,
- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a KS a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je Detský domov Ružomberok.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 04-06.2018 (termín nástupu je od
začiatku trvania NP) .
V Ružomberku, dňa 20.03.2018
Ing. Štefan Likavčan, riaditeľ DeD

