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OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs
na Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Województwa Dolnośląskiego

Zgodniez art. 9 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Organ wykonawczy samorządu
województwa powołuje i odwołuje eksperta wojewódzkiego do spraw informacji
o narkotykach i narkomanii.

Do zadań eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii,
realizowanych na terenie województwa należy:

1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie
i przetwarzanie zebranych danych;
2) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz
opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków
i narkomanii;
4) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii
reagowania na problem narkomanii;
5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych
substancji psychoaktywnych.

Wymagane kwalifikacie kandydata:

1) wykształcenie wyższe na kierunku socjologii, nauk społecznych, psychologii, pedagogiki lub
pokrewnych;
2) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących problemów narkotyków i

narkomanii;
3) specjalistyczna wiedza w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz trendów
zjawiska narkomanii, wiedza w zakresie standardów jakości profilaktyki oraz leczenia
uzależnień od narkotyków;
4) znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz polityki państwa, samorządu
gminnego i wojewódzkiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat na stanowisko Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
powinien posiadać gotowość do reprezentowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego na
regionalnych i krajowych spotkaniach sieci Ekspertów ds. Narkotyków i Narkomanii.



Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisane przez kandydata podanie o powołanie na Eksperta ds.

Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego.
2, CV
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego a także ukończenia

studiów podyplomowych, szkoleń, kursów.
5. Inne dokumenty w tym:

- poświadczające działalność społeczną, naukową, badawczą w obszarze narkotyków
i narkomanii,
- poświadczające uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach w zakresie
problemu narkotyków i narkomanii.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
postępowania konkursowego.

Funkcja Wojewódzkiego Eksperta ds. Informaciio i Narkomanii
jest funkcją społeczną

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5 powinny być poświadczone
za zgodnośćz oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na
prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w
zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nie otwierać - konkurs na stanowisko Wojewódzkiego
Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii" z podaniem imienia i nazwiska kandydata,
adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego w terminie do dnia 14 lipca
2022 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia, Departament Zdrowia

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

Wicemarszałek
Wojewóńztwa Dolnośląskiebo
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