
OSrodek Po.mocy Spolecznej Wyszkowie poszukuje kandydat6w
do zatrudnienia na stanowisko

terap euty realizuj 4cego specj alistyczne uslu gi opiekurflcze
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

I. Wymagania niezbgdne:

l.Wyksztalcenie:
Zgodnie z rozporz1dzeniem I\4inistra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia6 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r,, Nr
I34, poz. 94) zmieniaj4cym $ 3 ust I Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22
wrze{nia2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekurtczych (Dz.U. 22005 r. Nr 189 poz. 1598
zpohn. zm.) osoby 6wiadczqc',e specjalistyczne uslugi opiekuricze oraz specjalistyczne uslugi opiekufcze
dla os6b z zabtrzeniami psychicznymi musz4 spelnia6 ponizsze wymagania niezbgdne do wykon;.wania
zawodu:

l. Osoby Swiadcz4ce specjalistyczne uslugi opiekuricze obowi4zane sq posiada6 kwalifikacje do
wykonywania zawoclt: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajgciowego,
pielggniarki, asystenta osoby niepelnosprawnej, opiekunki $rodowiskowej, specjalisty w zakresie
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu daj4cego wiedzE i umiejgtno6ci
p ozw alaj 4ce {w iadczy 6 okreS lone specj alistyczne uslugi.
Osoby Swiadcz4ce specjalistyczne uslugi opiekuricze dla os6b z zaburzeniami psychicznymi,
opr6cz kwalifikacji do wykonywania zawodu o kt6rych mowa w pkt 1 musz4 posiada6 co najmniej
p6lr o czny stdZ w j edrrej z nastgpuj 4cych j edno stek :

szpitalu psychiatryc znym;
jednostce orlanizacyjnej pomocy spolecznej dla os6b z zaburzeniami psychicznymi;
plac6wce terapii lub plac6wce oSwiatowej, do kt6rej uczgszczaj4 dzieci zzabtrzeniami rozwoju
lub upoSledzeniem urnyslowym;
o6rodku terapettyczno - edukacyjno - wychowawczym;
zak\adzie rehab i I itacj i ;

innej jednostce niir, u.ymienione w pkt 1 - 5, Swiadcz4cej specjalistyczne uslugi opiekuricze dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi.

a

a

a

a

a

a

3. W uzasadnionych prz:,ypadkach specjalistyczne uslugi opiekuricze mog4 byi lwiadczone przez
osoby, kt6re zdobywaj4 lub podnosz4 wymagane kwalifikacje zawodowe okreslone
w rozporz4dzeniu i maj4:zapewnion4 mo2liwoSd konsultacji z osobami Swiadcz4cymi specjalisfyczne
uslugi, posiadaj4cymi wymagane kwalifikacje.

(sta2, o ktdrym mowa w pkt 2 nie mohe byt zastqpiony 2adnym innym ni| wymienione powy2ej ani
praktykq odbyuanq w czctsie studi6w).

4. Osoba {wiadczqca specjalistyczne uslugi dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musi posiada6
udokumentowane przeszlkolenie i doSwiadczenie w zakresie prowadzenia trening6w umiejgtnodci
spolecznych przewidywanych w zakres ie specj al istyc zny ch u slug.

2. Obyrvatelstwopolskie zza::trzeheniem arl. 11ust.2 i 3 ustawyopracownikachsamorz4dowych (t.j.Dz.
U. 22019 r. poz. 1282).
3. Pelna zdolno6d do czynno6ci prawnych orazkorzystanie w pelni z praw publicznych.
4.Wiedza specjalistycznazzakresu migdzy innyrni przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,

II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejgtno$i skutecznego l:omunikowania sig, pracy w zespole, ernpatia i kultura osobista;
3. Umiejgtno6i planowania i sprawnej organizacji pracy;
4. Odporno6i na sytuacje stresowe;
5. Znajomo56 obslugi kompul;era.



III. Forma zatrudnienia: umowa o pracg na czas okreSlony w celu zastgpstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecnoSci.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

o podpisany list motywacyjny;
. kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyks ztalcenie i zdobyte umLiejgtno6c i, sta2 pracy;
o podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna- (zaL4cznik do ogloszenia);
o O6wiadczenia kandydata - (zal4cznik do ogloszenia).

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty naleLy sklada6 w OSrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
rocy Spolecznej w Wyszkowie

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Oferta pracy na stanowisko terapeutatt

Informujemy, ze zastrzegarny sobie prawo do zaproszenia na rozmowg wybranych kandydat6w.

Kaidy kandydat przystgpuj4c do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

O5rodek wymaga podania w wyZej wskazanych dokumentach nastgpuj4cych danych: imig (imiona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wyksztalcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgorilnie z art.22r Kodeksu pracy).

to z art.22r Kodeksu Pracv lub zawiera dane szczeg6lnei kategorii, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1

przetwarzanie. kt6ra mo2e bvd cofnieta w dowolnvm momencie.

W przypadku, gdy dokurnenty aplikacyjne bgd4 zawieraty szerczy zakres danych i Osrodek nie otrzyma od
kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie - informuj emy, 2e nie z,ostan? one do Palistwa odeslane
lecz zostan1 trwale zniszczone lub usunigte z poczty elektronicznej.

Wyszk6w, dnia27 stycznia2020 r. ri rociki-:


