
Skała, dnia 09 luty 2021 r. 

OGŁOSZENIE 

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALE 

zatrudni na umowę zlecenia Terapeutę zajęciowego w Klubie SENIOR + 

z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

Barbarka 16, 32-046 Minoga  

działającym w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale 

 

 

I. Wymagania niezbędne: 

Wyksztalcenie: 

 Ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa i posiadać 

tytuł licencjata lub magistra,  

 Ukończona szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub 

 Wykształcenie min. średnie o kierunku terapeuty medycznego, umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego, 

 Obywatelstwo polskie, 

 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

 Nieposzlakowana opinia. 

II. Wymagania dodatkowe (preferowane): 

 Umiejętność pracy w zespole,  

 Umiejętność pracy z osobami starszymi,  

 Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,  

 Kreatywność,  

 Umiejętność szybkiego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,  

 Wysoka kultura osobista,  

 Dobra organizacja czasu pracy,  

 Mile widziane umiejętności artystyczne, 

 Mile widziane doświadczenie w pracy z seniorami. 

III. Zakres wykonywanych zadań: 

 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do indywidualnych 

możliwości uczestników, 

 Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających 

osoby starsze i niepełnosprawne uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, 

z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak np.: arteterapia, zajęcia 

rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności 



psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie 

kontaktu z seniorami, motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, 

szczególnie uczestników mniej sprawnych, 

 Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć, 

 Przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych z wiązanych z ważnymi 

rocznicami i świętami, 

 Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy 

wycieczek w tym wyjść do kina czy na basen itp., 

 Planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami, 

 Inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność, 

 Prowadzenie miesięcznego dziennika zajęć, 

 Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników, 

 Współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia, 

 Współpraca z pracownikami socjalnymi, 

 Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Klubie Senior+ oraz o ład 

i porządek. 

IV. Informacja o warunkach pracy: 

 Praca w ramach umowy zlecenie, w wymiarze 120 godz. w miesiącu, w godzinach 

otwarcia „Klubu Senior+” tj. od godz. 14:00 do godz. 20:00., 

 Praca z seniorami,  

 Miejsce pracy: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Barbarka 16, 32-046 Minoga. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest 

niższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

 Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,  

 List motywacyjny,  

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego wraz z suplementem do dyplomu, doświadczenie 

zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,  

 Oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,  

 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: 

„Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw 

publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,  

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

 Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy 

kandydat jest osobą z niepełnosprawnością. 

Uwaga: 

Wymagane dokumenty: 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 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.Ll19, s. l/ oraz 

ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póź.zm.) 

oraz własnoręcznym podpisem. 

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią 

obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

VI. Określenie miejsca składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie drogą pocztową lub bezpośrednio na Dzienniku 

Podawczym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skala 

z dopiskiem: „Terapeuta zajęciowy w Klubie SENIOR +” do dnia 23.02.2021 r. Decyduje data 

wpływu. Oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 445-95-79 wew. 10 

Umowa zlecenie z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na czas określony. 

 

 

 

 

 

        KIEROWNIK 

             MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  

              POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALE 
                  
              mgr Barbara Stanisz 
 

 
                                 Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

  

 


