
osrodek Pomocy Spolecznej wyszkowie poszukuje kandydatriw
do zatrudnienia na stanowisko

terapeuty realizui4cego specjalistyczne uslugi opiekur[cze
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

I" Wymagania niezbgdne:

l.Wyksztalcenie:
Zgodnie zrczporzqdzeniem Mirristra lecznej z dnia6 lipca 2006 r.(Dz.U. z 2006 r., Nr
134, poz. 94) zmieniaj4cym $ 3 ust Ministra Pracy i Polityki Spolec znej z dnia 22
wrzeSnia 2005 r. w sprawie specjali iekuficzych (dz.U. 

"iOOS 
r. Nr 1tt9 poz. 159g

z 
,p6Ln. zn.) osoby 6wiadcz4ce r;pecjalistyczne uslugi opiekufcze oraz specjalistyczne uslugi opiekuhcze

dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musz4 spelnia6-ponizsze wymagana niizbgdne dJv,rykon1..wania
zawodu:

1. Osoby (wiadcz}ce sper:jalistyczne usfugi opiekuricze obowi4zane s4 posiadad kwalifikacje do
wlkonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, togopedy, terapeuty zajgciowego,
pir;lggniarki, asystenta osoby nierpelnosprawnej, opiekunki iroAowi.towej, specjaiisty w zakreiie
rehabilitacji medyczneji, fizjoterapeuty lub innego zawodu daj4cego 

-wiediE 
i umiejgtno6ci

pozwalajEce Swiadczyi okreSlone specjalistyczne uslugi.
2. Osoby Swiadcz4ce sper;jalistyczne uslugi opiekufcze dla os6b z zaburzeniami pr;ychic znymi,

opr6cz kwalifikacji do wykonywania zawod6w o kt6rych mowa w pkt I rnusz4 posiada6 co
najmniej p6lroczny staz w jednej z nastgpuj4cych jednostek:

. szlpitalupsychiatrycznyn;
o jednostce organrzacyjnqj pomocly spolecznej dla os6b z zabtrzeniami psychicznymi;o plirc6wce terapii lub plerc6wce oSwiatowej, do kt6rej uczgszczaj4 dzleci zzabrtrzeniamL rozwoju

lub upoSledzeniem umyslowym ;. oSrodku terapeutyczno -- edukacyjno - wychowawczym;
. zakladzie rehabilitacji;

' inrrej jednostce niZ wymienione w pkt I - 5, {wiadcz4cej specjalistyczne uslugi opiekufcze dla
osr5b z zaburzeniami ps5rshisTntnn i.

3. W uzasadnionych przypadkach r;pecjalistyczne uslugi opiekuricze mog4 by6 lwiadczone przez
osoby, kt6re zdobywajl lub podnosz4 wymagane kwalifikacje- 

- 
zawodowe okreslone

w rozporz4dzeniu i maj4 zaprewnionqL mo2liwo56 konsultacji z osobami Swiadcz4cymi specjalistyczne
uslugi, posiadaj4cymi wymagane kwalifikacje.

(sta/, o kt6rym mowq w pkt 2 nie nto1e byt zastqpiony 2adnym innym ni2 wymienione powy2ej ani
praktykq odbywanq w czasie studi6w).

4. Osoba Swiadcz4ca specjalistycznr: uslugi dla os6b z zaburzeniami psychicznymi musi posiadai
udokurnentowane przeszkolenie i do6wiadczenie w zakresie prowadzinia trening6w rumiijgtnosci
sp olecirnych przewidywanych w zakle s ie sp ecj al istyc zny ch uslu g.

2. Obywatelstwo polskie zzastrz:,eheniem art. 11ust.2 i 3 ustawyo pracownikachsamorz4dowych (tj.Dz.
U.22019 t'. poz.1282).
3. Pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych orazkorzystanie w pelni zpraw public znych.
4.Wiedza specjalistycznazzakresu migdzy innymi przepis6w ustawy o polnocy spolecznej,

II. Wymag;ania dodatkowe:
1. Umiejgtno66 skutecznego komunikowania sig, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. Umiejgtno$6 planowania i sprawnej organizacj i pracy;
4. OdpornoSd na sytuacje stresowe;
5. ZnajomoS6 obslugi komputera.



III. Fonna zatrudnienia: umowa o praca na czas okre6lony w celu zastgpstwa pracownika. w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecnoSci.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesief 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

o podpisany list motywacyjny;
o kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyks ztalaenie i zdobyte umiejgtnoSc i, sta| pracy;
o podpisany kwestionariusz osobowy orazklauzula informacyj na - (zal4cznik do ogloszenia);
o OSwiadczenia kandydata - (zal}cznik do ogloszenia).

VI. Infonmacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty nale|y sklada6 w Osrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
2020 r. w godzinach od 800 do 1600 do Sekretariatu OsrodkaPomocv Spolecznei w Wvszkowiesle

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

Informujemyrizezastrzegamy sobie prawo do zaproszeniana rozmowg wybranych kandydat6w.

Kazdy kandydat przystgpuj4c do naboru podaje swoje dane dobrowolrrie.

OSrodeli:wymaga podania w wy2ej wskazanych dokumentach nasrtgpuj4cych danych: imig (irniona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres z:rmieszkaniai,
wyksztallcenie, lavalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art.22r
Kodeksu Pracy).

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne bgd4 zawieratry sze,rszy zakres danych i Osrodek nie otrzyma od
kandydal,a pisemnej zgody na ich przel:warzanie - informuj erny, 2e niie zostan4 one do paristwa odeslane
le cz zo stan4 trwale zniszczone lub usuni gte z p o czty elektroni cznej .

Wyszk6w, dniaT sierpnia 2020 r.

w Wys
y Spoleczne'j
.owte

mgt'As1'ni Mrde



JDyrektor OSrodka Pomocy Spolecznej w Wyszkowie informuj e, Ze w rwiqzku
zogloszeniem z dnia 15 lipca 20110 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko terapeuty

realizuj4cego specjalistyczne uslugi opiekuricze nie zostalazatrudnion a Zadnaosoba.

JednoczeSnie informuj g, i2 z uwagi na brak ofert pracy spelniaj4cych wymag ania na

stanowisko terapeuty realizuj4cego specjalistyczne uslugi opiekuricze w Osrodku pomocy

Spolecznej w Wyszkowie, rekrut acjg zako:t'rczono bezwylonienia kandydata do zatrudnienia na

powyZs:rym stanowisku.

DYREKTOR
Wyszk6w, dnia 07.08.2020 r"

OSrodka Pom cy SpoleczneJ
w Wys kowie

r A,gtti zka Mr6a


