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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi – Projekt „Równe Szanse” 
 Poddziałanie 7.1.1 PO KL –  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 
ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w wymiarze 49 godzin 

w ramach projektu ,,Równe Szanse’’ 
 
 

1. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Psychologa: 
• wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne 
b) niekaralność 
c) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

dorosłymi, mile widziane doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności  

• wymagania dodatkowe: 
a) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningu interpersonalnego i 

treningu wspierającego kompetencje społeczne 
b) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu grup wsparcia 
c) systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków 
d) komunikatywność 
e) umiejętność  postawienia właściwej diagnozy badanego przypadku 
f) umiejętność formułowania przekazywanych informacji w sposób jasny i 

przekonywujący, 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Psychologa:  

a) prowadzenie konsultacji psychologicznej mającej na celu pomoc 
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie,  

b) prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów młodzieży z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania 
spraw  życiowych,  

d) podejmowanie inicjatywy na rzecz tworzenia nowych form pomocy 
dla uczestników projektu,  

e) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,  
f) współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawoi  i zespołem specjalistów w rozwiązywaniu 
problemów uczestników projektu, a także pomoc w ewaluacji 
kontraktów 

g) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu 
systemowego „Równe szanse” zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.  

h) Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo w treningu 
interpersonalnym, treningu wspierającym  i grupie wsparcia: lista 
obecności uczestników 

 
3.Rodzaj umowy: umowa zlecenie 
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4.Wymagane dokumenty :  
 

1. życiorys, 
2. dokumenty poświadczające wykształcenie, 
3. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie 
zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia, 
4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa dokonane umyślnie, 
5. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.” 
 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :  
 
Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko  
psycholog” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi osobiście, drogą pocztową lub   
przesłać ma adres justyna.dyrcz@gops-zawoja.pl w terminie do 02.05.2012. do godziny 12.00.  
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania oferty za 
pośrednictwem poczty liczy się data wpływu dokumentów do GOPS. 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr. telefonu (33) 8775-049- Koordynator 
projektu P. Justyna Dyrcz-Siuta. 
 
 
        Zofia Dyrcz 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 w Zawoi 

 


