
   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu  nabór  

na stanowisko psychologa ¾ etetu w Projekcie „Aktywny start“ współfinansowanego  ze środków Unii
Europejskiej 

umowa o pracę 

w okresie od 01.06.2019 r. do 30.09.2020r.

OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH

Nazwa stanowiska pracy PSYCHOLOG w Projekcie w „Aktywny start“
Komórka organizacyjna Biuro Projektu ,,Aktywny start” 
Kod komórki BIURO PROJEKTU  „Aktywny start“
Kategoria zaszeregowania XVI - XVIII

Cele istnienia stanowiska pracy

Psycholog zatrudniony w projekcie na ¾ etatu będzie prowadził zajęcia grupowe i udzielał konsul-
tacji indywidualnych z uczestnikami projektu „Aktywny start”. Celem spotkań z psychologiem bę-
dzie wsparcie emocjonalne uczestników projektu, wzmocnienie samodzielności w funkcjonowaniu
podejmowania decyzji, szukania rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz wzbudzanie wiary we
własne możliwości. Dodatkowo pomoc ukierunkowana będzie na rozwiązanie kryzysów życiowych,
trudności przystosowawczych przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Miejsce w strukturze organizacyjnej
Podlega: Koordynator BP „Aktywny start“

Zakres wykonywanych zadań
 

1) Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej uczestników

 projektu znajdujących się w kryzysie: rodzinnym, psychospołecznym i kryzysach 

sytuacyjnych. 

2) Uzgadnianie z klientem celu, zakresu oraz sposobu pracy psychologicznej.

 Udzielanie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego.

3) Udzielanie porad i  konsultacji indywidualnych i/lub grupowych z uczestnikami projekt 

napotykających trudności psychologiczne. 

4) Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikiem projektu, z członkami jego rodziny

 i osobami dla niego znaczącymi. 

5) Motywowanie uczestników do udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych. 

6) Diagnozowanie kryzysu - zbieranie informacji, ustalenie przyczyn kryzysu i jego skutków

 w celu przeprowadzenia skutecznej formy interwencji kryzysowej. 

7) Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

8) Współpraca z pracownikiem  socjalnym, asystentem rodziny, zespołem 

interdyscyplinarnym (jeśli dotyczy), instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami

           społecznymi na rzecz osób wymagających pomocy. 

9) Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z podjętych działań,

            w tym:kartę czasu pracy, kartę indywidualnej konsultacji z opisem udzielonego



Zakres wykonywanych zadań

wsparcia i zastosowania odpowiednich narzędzi pracy, listy obecności na zajęciach

grupowych, sporządzanie diagnoz i ewaluacji z indywidualnych konsultacji, 

10) Podejmowanie doraźnych interwencji w środowisku uczestnika projektu.

11)Sporządzenie oceny końcowej programu pracy zrealizowanego w danej edycji 

projektu – ewaluacja.

12)Stała i ścisła współpraca z zespołem Biura projektu.

13)Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.

Wymogi kwalifikacyjne
Wymagane wykształcenie Wyższe - psychologia
Wymagane umiejętności i 
zdolności

1. odpowiedzialność i zaangażowanie, 

2. umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,

3. łatwość w formułowaniu myśli w mowie i piśmie,

4. samodzielność, obowiązkowość, terminowość, 
dyspozycyjność,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. umiejętność rozwiązywania  problemów  i podej-
mowania decyzji,

7. kreatywność i inicjatywa,

8. elastyczność i odporność na stres,

9. umiejętność obsługi programów komputerowych, 
szczególnie pakietu Open Office i Excel

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)( własnoręcznie podpisany)

2. List motywacyjny ( własnoręcznie podpisany).

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie .

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6. kserokopie świadectw pracy,

7. referencje ( jeśli kandydat posiada)



8. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,.

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

     z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, pocztą elektroniczną na adres: 

m.wawrzyniak@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 

elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 

psychologa w terminie do 13 maja 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV  (z  uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia 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)”. oraz  ustawą  z  dnia 21 listopada 2008r. o  pracownikach  samorządowych
( Dz.U.  2018.1260 z póź.zm.)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  (RODO),

informujemy, że:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, kod pocztowy 58-300, tel. 746640800.

2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i

w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

3.Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, d, e

RODO, czyli:

•Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

•Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

•Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

•Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

mailto:m.wawrzyniak@mops.walbrzych.pl


innej osoby fizycznej;

•Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

1.Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kontakt:  ul.  Kilińskiego  1,  kod  pocztowy  58-300  Wałbrzych,  te.  74  6640865,  adres  e-mail: 

iod@mops.walbrzych.pl.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa

oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej, tj. przez okres 2 lat.

3.W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do

treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych

może  zostać  ograniczone,  z  wyjątkiem  ważnych  względów  interesu  publicznego  RP lub  Unii

Europejskiej.  W  przypadku  przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  art.  7  RODO  ma

Pani/Pan  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji

międzynarodowych. 

5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych

osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6.Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przekazywane  innym  odbiorcom  wyłącznie  na

podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

7.W związku  z  funkcjonowaniem  systemów teleinformatycznych  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy

Społecznej w Wałbrzychu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe

mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą

profilowane. 

8.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  i  organizacji

międzynarodowych. 

9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych

osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10.Informujemy,  iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na

podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.




