
 
 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
 

poszukuje osoby  
do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 

LOGOPEDĘ 
(umowa zlecenie) 

 

Do podstawowych zadań osoby realizującej zlecenie będzie należało w szczególności: 
 
Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia                 
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, 
poz. 1598 z późn. zm.), w tym m.in.: 

• praca z osobą korzystającą z usług, w zakresie określonym w § 2 Rozporządzenia,               
w szczególności uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych      
i usprawniania do funkcjonowania w społeczeństwie; 

• opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego oraz sporządzanie 
dokumentacji; 

• udziału w zebraniach Zespołu ds. usług specjalistycznych.  
 

 Od kandydatów oczekujemy:  
 

1. Posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu:  logopedy. 
 

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 wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych, ani  praktyką odbywaną w trakcie studiów. 

3. Osoby świadczące usługi w zakresie kształtowania umiejętności zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, 
motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności 
samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspierania, także w formie asystowania                 
w codziennych czynnościach życiowych muszą posiadać przeszkolenie  
i doświadczenie w zakresie: 

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 
- kształtowania nawyków celowej aktywności; 
- prowadzenia treningu zachowań społecznych. 
 

4. Wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, uczciwości, odpowiedzialności, 
sumienności, podzielności uwagi, odporności na trudne sytuacje i stres, dyspozycyjności, 
umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania 
Klienta. 

 

 
 
 
 



Wymagane dokumenty: ………………………………………………………………………... 
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty zawierającej: 

• życiorys (CV);  
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje; 
• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy. 

 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie              
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.   
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Kancelarii Ogólnej tut. Ośrodka kompletu 
dokumentów w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (w przypadku 
przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). 
 
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem tel. 25 632 57 04 wew. 42, 14 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce 

z dopiskiem na kopercie:  
„Specjalistyczne usługi opiekuńcze - LOGOPEDA” 

 
 
 
Siedlce, dnia 31 marca 2017 roku 
 
 
 
 

Dyrektor 
                                                                                    /-/ Adam Kowalczuk 
 
 
 

 


