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      OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Nr 111.5.2017  z dnia 25.04.2017r. 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza nabór na wolne stanowisko 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41; 05-822 Milanówek  
 

1. Stanowisko pracy: terapeuta do świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  – 10 godzin w miesiącu 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %. 

 
2. Wymagania niezbędne: 

Oczekiwania dotyczące uprawnień osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykonywania usług: 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być 
świadczone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 
zawodu wynikające z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 
2005 rok (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.), a mianowicie przez: pracownika 
socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarkę, 
asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, specjalisty w zakresie 
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę                                       
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, posiadające co 
najmniej 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 powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 

 
    
 



 
2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi mogą być świadczone przez osobę, która zdobywa lub podnosi w/w 
kwalifikacje zawodowe, posiada co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach, 
ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi                        
i posiadającymi wymagane kwalifikacje.                                                                                       

3. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie                                          
i doświadczenie  w zakresie: 
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;            
- kształtowanie nawyków celowej aktywności; 
- prowadzenie treningu zachowań społecznych. 

4. Obywatelstwo polskie. 
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 

 
3. Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 
2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 
3. Zrównoważenie emocjonalne. 
4. Odporność na trudne sytuacje i stres. 
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
8. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać 

umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu 
zamieszkania klienta. 

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, interwencje                        
i pomoc w życiu w rodzinie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pielęgnacje, 
rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, pomoc mieszkaniową. 

W tym w szczególności:  

1. Monitorowanie stanu psychicznego klienta oraz wspieranie psychologiczno- 
terapeutyczne: 

a) rozeznanie specyficznych potrzeb i problemów klienta oraz diagnozowanie 
stanu psychicznego, 

b) motywowanie do podjęcia lub kontynuowania leczenia, 
c) podejmowanie rozmów i działań psychoedukacyjnych (wyjaśniania przyczyn 

choroby, jej przebiegu, poznanie postawy klienta wobec choroby, jej ew. 
korygowanie), 
prowadzenie treningu lekowego i/lub wydawanie leków zleconych przez 
lekarza, 

d) pomoc w utrzymaniu kontaktu z placówkami służby zdrowia, 
e) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia 

klienta. 

 



 

 

2. Motywowanie do aktywności, samoobsługi i podejmowania kontaktów społecznych. 
3. Motywowanie do korzystania z dostępnych form pomocy np. Środowiskowego Domu 

Samopomocy- oddziału dziennego. 
4. Trenowanie umiejętności zadaniowych: 

a) trening samoobsługi, 
b) trening higieniczny i porządkowy, 
c) trening umiejętności kulinarnych, 
d) trening budżetowy, 
e) trening w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu dokumentów 

urzędowych, 
f) regulowanie należności z tyt. Wykonanych usług z pieniędzy klienta. 

5. Trenowanie umiejętności interpersonalnych: trening umiejętności nawiązywania 
kontaktu. 

6. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu i zaspokajaniu potrzeb (w zależności od 
sytuacji klienta) np. pomoc w zrobieniu zakupów, sprzątaniu itd. 

7. Motywowanie do podjęcia pracy. 
8. Wspieranie we własnych sposobach organizacji życia, pomoc w odnajdywaniu                            

i rozwijaniu zainteresowań. 
9. Pomoc w utrzymaniu higieny. 
10. Motywowanie do aktywności fizycznej. 
11. Pomoc w dotarciu do placówek medycznych i rehabilitacyjnych. 
12. Dbanie o kondycję psychofizyczną. 
13. Udzielania niezbędnego wsparcia psychicznego rodzinie osoby chorej. 
14. Podejmowanie działań z zakresu psychiatrycznej edukacji zdrowotnej w stosunku do 

osób z najbliższego otoczenia klienta (rodzina, sąsiedzi). 
15. Współpraca z osobami świadczącymi różne formy pomocy na rzecz klienta. 
16. Pomoc mieszkaniowa: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

organizacja drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier 
architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami i rodziną. 

Specjalistyczne usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy 
w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub 
niepełnosprawności. 

Charakter umowy: umowa zlecenie                                                                                             
Czas realizacji umowy: od dnia 15.05.2017r. do dnia 15.08.2017r. 
Miejsce wykonywania umowy: Miejscem wykonywania umowy jest mieszkanie klienta 
na terenie Gminy Milanówek.                                                                                                      
Zakres pracy: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Wymiar czasu pracy: 10 godzin miesięcznie.                                                                               
Stawka godzinowa: 23,00 zł. 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 
2) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania), 
3) curriculum vitae  (życiorys), 
 
 



 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające 

dotychczasowe zatrudnienie, 
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie 

o zdolności do czynności prawnych (do pobrania), 
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 pokoju 3 (sekretariat); 05-822 Milanówek 

w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
Terapeuta do dnia 10 maja  2017r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do 
OPS). 

8. Dodatkowe informacje: 

• oferty, które wpłyną do OPS w Milanówku po wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane, 

• kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie 
postępowania sprawdzającego, 

• informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Milanówku i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ośrodka      (www.milanowek.naszops.pl/bip/nabory) 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 
sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru 
dokumentów w Ośrodku. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być 
opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 Z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna.  

Milanówek, dnia 25 kwietnia  2017r. 

     Kierownika Ośrodka 

                 /-/ 

         Krystyna Kott 


