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STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE 
Nasza Organizacja od ponad 35 lat niesie pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym 

jej utratą. W swojej pracy kierujemy się Polityką Ochrony Dziecka i naszym kodeksem etycznym. Prowadzimy 

SOS Wioski Dziecięce, gdzie dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. W 

ramach Programu „SOS Rodzinie” rozwijamy działania profilaktyczne.  

 

 

Obecnie poszukujemy: 

 

WYCHOWAWCY 
 
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce  (rekrutacja zdalna) 

 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS  

w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi 

i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, 

zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności 

dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci  

i specjalistami. 

 

NASZE WYMAGANIA: 
 

·      Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki 

specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe  

w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji  

·      Wysoka motywacja do pracy z dziećmi 

·      Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne  

·      Doświadczenie w pracy z dziećmi 

·      Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 

·      Praktyczne umiejętności życiowe 

·      Duża dyspozycyjność 

·      Niekaralność 
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OFERUJEMY: 
 
·      Współpracę w oparciu o umowę zlecenie 
·      Szkolenia, superwizje 
·      Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne 
·      Wsparcie asystenta wychowawcy 
·      Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego 
 
Prosimy o składanie CV do dnia 16.10.2022 poprzez stronę wioskisos.org/praca 
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy 
sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. 
 
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji 

obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Niedźwiedzia 39 ( 02-737 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. 

Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej 

zgody.” 

 

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji 

prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 

39 ( 02-737 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda 

pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.” 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie 

(02-737), ul. Niedźwiedzia 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926. Z treścią naszej Polityki Prywatności możesz zapoznać się na stronie 

https://wioskisos.org/polityka-prywatnosci/ 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, 

kurierzy, prawnicy itd. Podczas procesu rekrutacyjnego korzystamy z Microsoft 365, w związku z tym Twoje dane osobowe są 

przekazywane do firmy Microsoft Corporation. Dane są przekazywane przez Microsoft do państw trzecich na podstawie 

standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych osobowych przez 

Microsoft dostępne są pod linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 

Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA. W 
związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje 
wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania 
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy 
Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności 
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych 

(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-

wd.org  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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