
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów
do zatrudnienia na stanowisko:

terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr
134, poz. 94) zmieniającym § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 22 wrze-
śnia  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.U.  z  2005  r.  Nr  189  poz.  1598
z późn. zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze d
la osób z zaburzeniami psychicznymi muszą spełniać poniższe wymagania niezbędne do wykonywania
zawodu:

1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązane są posiadać kwalifikacje do wy-
konywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielę-
gniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie re-
habilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwa-
lające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby  świadczące  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,
oprócz kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w pkt 1 muszą posiadać co naj -
mniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 szpitalu psychiatrycznym;
 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju

lub upośledzeniem umysłowym;
 ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 zakładzie rehabilitacji;
 innej jednostce niż wymienione w pkt 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla

osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez oso -
by,  które  zdobywają  lub  podnoszą  wymagane  kwalifikacje  zawodowe  określone  w rozporządze-
niu i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne  usługi,  posia-
dającymi wymagane kwalifikacje.

(staż, o którym mowa w pkt 2 nie może być zastąpiony żadnym innym niż wymienione powyżej ani
praktyką odbywaną w czasie studiów).

4. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać udo -
kumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności spo-
łecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

2. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

II. Wymagania dodatkowe:
1.Umiejętność skutecznego komunikowania się, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;



4. Odporność na sytuacje stresowe;
5. Znajomość obsługi komputera.

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia:listopad2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

 podpisany list motywacyjny;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności, staż pracy;
 podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna – (załącznik do ogłoszenia);
 Oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie w terminie do dnia
30 listopada 2020 r.   w godzinach od 8  00   do 16  00   do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszko  -  
wie 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko terapeuta”

lub przesłać dokumenty w wersji elektronicznej e-mailem na adres sekretariat@ops.wyszkow.pl

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. 

Ośrodek wymaga podania w wyżej wskazanych dokumentach następujących danych: imię (imiona),
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres zamieszkania), wykształce-
nie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pra-
cy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z
art. 22  1   Kodeksu Pracy lub zawiera dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  
(informacje o stopniu niepełnosprawności, wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwa-
rzanie, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma
od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że nie zostaną one do Państwa ode-
słane lecz zostaną trwale zniszczone lub usunięte z poczty elektronicznej.

Wyszków, dnia 16 listopada 2020 r. 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Agnieszka Mróz


