
 
 

 
Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
poszukuje osoby na stanowisko 

TERAPEUTY  
(praca na zast ępstwo) 

 
do realizacji specjalistycznych usług opieku ńczych 

w Dziale Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi 
Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

 

Do podstawowych zada ń osoby zatrudnionej na tym stanowisku b ędzie nale żało w szczególno ści: 

 
Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w tym 
m.in.: 
� prowadzenie zajęć terapeutycznych w miejscu zamieszkania osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych (według planu organizacyjnego usług); 
� prowadzenie dziennika zajęć i indywidualnych dokumentacji osób korzystających z usług; 
� aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych zespołu terapeutycznego ds. usług; 
� kontakt z rodzinami osób korzystających z usług w ramach procesu terapeutycznego; 
� współpraca z lekarzem prowadzącym i innymi specjalistami w celu prowadzenia kompleksowego 

procesu terapeutycznego; 
� współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych. 
  

 Od kandydatów oczekujemy:  

 
1. Posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, 

logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki 
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu 
dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 

2. Posiadania co najmniej półrocznego stażu 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 ww. wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 
3. Wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, uczciwości, odpowiedzialności, sumienności, 

samodzielności. 
 

Wymagane dokumenty:  

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi 
dokumentami: 
� kopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie; 
� kopiami dokumentów potwierdzających staż pracy. 

 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i 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 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.   
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginałów dokumentów. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Kancelarii tut. Ośrodka (pokój nr 19) kompletu dokumentów  
w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 14 marca do godz. 1600 (w przypadku przesłania pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce 
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko terapeuty” 

 
 
Siedlce, dnia 06 marca 2014 roku 
                                                                                                                       Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                /-/ Sławomir Piotrowski 
 
 
 

 


