
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz Fundacja A.R.T w ramach 

projektu konkursowego „Czas dla Rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.11.2017r. do 30.04.2019r.  

poszukuje kandydata/kandydatki na:  

EDUKATORA RODZINY 

 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  

− prowadzenie indywidualnego poradnictwa z instruktażem dbania o zdrowie i higienę 

realizowane w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki jak również w miejscu realizacji 

projektu, prowadzenie rozmów wspierająco – motywujących Uczestniczki/ Uczestników do 

dbałości o higienę, profilaktykę zdrowotną, leczenie chorób; 

− konfrontacja umiejętności, które Uczestnicy/Uczestniczki nabyli w trakcie warsztatów  

z praktyką w środowisku domowym 

− edukacja w zakresie podstawowych kwestii funkcjonowania rodziny i opieki nad dziećmi 

(m.in. pielęgnacja i żywienie dziecka, higiena, kontrole lekarskie, badania profilaktyczne, 

szczepienia dzieci, edukacja seksualna, utrzymywanie czystości pomieszczeń, odzieży, 

ustalanie priorytetów w prowadzeniu domu, rozkład dnia uwzględniający potrzeby 

rozwojowe dzieci, edukacja w zakresie negatywnego wpływu nadużywania alkoholu i palenia 

tytoniu). 

− ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz Fundacji A.R.T – realizującymi projekt; 

− dokumentowanie pracy z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu na podstawie planów pracy, 

kart pracy indywidualnej 

Wymagania:  

− wykształcenie średnie lub wyższe preferowane medyczne, pedagogiczne lub psychologiczne;  

− doświadczenie w pracy na ww. stanowisku; 

− umiejętności w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym;  

− umiejętności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;  

− umiejętność wywierania pozytywnego wpływu; 

− umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole; 

− dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

1. CV oraz list motywacyjny;  

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;  

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji  

4. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

5. Podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922” 

Oferujemy:  

− pracę na umowę – zlecenia w terminie od 01.03.2018r do 28.02.2019r. w wymiarze max. 200 

godzin w trakcie realizacji projektu (150 godzin w 2018r. i 50 godzin w 2019r.); 

− prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 23.02.2018r. na adres: Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54, 04 – 974 

Warszawa lub e-mail: sekretariat@opswawer.waw.pl z dopiskiem w temacie maila: Edukator 

Rodziny. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 


