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I. Wymagania niezbędne 

- ukończone studia wyższe na kierunku  psychologia,  

- min. 2 – letnie doświadczenie w pracy zawodowej z osobami zagrożonymi ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 

 

II. Wymagania dodatkowe 

- posiadanie obywatelstwa polskiego, 

- korzystanie z pełni praw publicznych 

- nieposzlakowana opinia, 

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

- obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym, 

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu. 

- umiejętność skutecznego komunikowania się, 

- umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami chorymi, starszymi i 
niepełnosprawnymi, 

- wysoka odporność na stres, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy, 

-  umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. zaspokojenia potrzeb, 

- umiejętność pobudzania aktywności osoby niesamodzielnej,  



- umiejętność motywowania, 

- sumienność, uczciwość, samodzielność, 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Realizacja zadań w ramach projektu „ Pomocni dla Ciebie” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie 
społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług 
opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowanej w części ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Udzielanie poradnictwa psychologicznego dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów 
faktycznych. 

3. Prowadzenie pracy na rzecz poprawy funkcjonowania osób niesamodzielnych oraz 
opiekunów faktycznych w ich środowisku zamieszkania. 

4. Udzielanie konsultacji i porad opiekunom faktycznym, aby ułatwić im opiekę nad 
osobami niesamodzielnymi. 

5. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych 
ukierunkowanych na uczenie opiekunów faktycznych umiejętności niezbędnych pomocy 
i opieki nad osobą niesamodzielną. 

6. Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów 
faktycznych. 

7. Udzielanie porad opiekunom faktycznym i wspieranie ich w procesie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. 

8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie działań psychologicznych osób niesamodzielnych 
oraz opiekunów faktycznych korzystających z projektu – karty pracy. 

9. Przestrzegania ustalonego podziału pracy. 
10. Stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków. 
11. Prowadzenie spraw w powierzonym zakresie zgodnie z obowiązującymi zasadami i 

przepisami prawa. 
12. Zachowanie tajemnicy służbowej. 
13. Zachowanie uprzejmości, życzliwości i taktu w kontaktach z uczestnikami projektu, 

przełożonymi i współpracownikami. 
14. Prowadzenie zbioru przepisów aktów prawnych w zakresie powierzonych zadań. 
15. Bieżący monitoring ewaluacja działań wynikających z zakresu prac psychologa. 
16. Sporządzanie co miesięcznych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań i 

przekazywanie ich kierownikowi. 
17. Współpraca z pracownikami socjalnymi. 

 

VI.  Warunki zatrudnienia: 

1. Umowa zlecenie w wymiarze 40 h miesięcznie w dni robocze, na czas określony – okres 
realizacji projektu grudzień 2018 –listopad 2019, 

2. Praca świadczona będzie na terenie Gminy Łysomice, w miejscu zamieszkania 
uczestników projektu, 

 



 

 

 

 

IV. Wymagane dokumenty 

- list motywacyjny, 

- życiorys- CV, 

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej, 

- kserokopie świadectw pracy, 

- inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (dowodu osobistego lub paszportu), 

- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór w ramach 
umowy zlecenie  na stanowisko psycholog” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 
30.11.2018 do godz. 13.00 ( liczy się data dostarczenia ). 

 

 

 


