
 
 

Nabór na stanowisko: psycholog 
 

w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. 

 
Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne 
Dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 
Dla poddziałania: 9.2.2Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych - RIT 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach 
poszukuje osoby na stanowisko psychologa 

 
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa cywilno – prawna 
Łączna liczba godzin: 832 godz., w tym w 2018 – 416  godz., w 2019 –416 godz.(45 uczestników w 
tym 30K i 15 M). 
 
1.Nazwa i adres jednostki:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice 
 
2. Stanowisko pracy: psycholog 
Wsparcie psychologiczne - realizowane w formie indywidualnych konsultacji.  
Planuje się objąd dzieci i młodzież w zakresie: problemów emocjonalnych i psychosomatycznych (lęki, 
autoagresja, zaburzeo zachowania, problemów wychowawczych, trudności w relacjach z 
rówieśnikami, zaburzeo  koncentracji uwagi  oraz podwyższenia samooceny.  
Indywidualne konsultacje psychologiczne będą również  skierowane do dorosłych mieszkaoców 
gminy Łodygowice w zakresie; problemów wychowawczych, rodzinnych i małżeoskich, kryzysów 
osobistych, braku motywacji do podjęcia działao, problemów w relacjach społecznych.  
 
3. Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie obejmuje 8 godzin tygodniowo x 52 tygodnie w każdym roku 
realizowania Projektu - godziny pozostają do ustalenia; w okresie od 01.02.2018 do 31.12.2019 roku 
 
4. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:  
1) Pełna zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  
2)Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 
3) Nieposzlakowana opinia. 
4) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. 
 
5. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadao na ww. stanowisku:  
1) Łatwośd nawiązywania kontaktów z ludźmi.  
2) Umiejętnośd prowadzenia rozmowy doradczej.  
3) Umiejętnośd prowadzenia porad, indywidualnych konsultacji psychologicznych.  
4) Umiejętnośd planowania i organizacji pracy własnej.  
5) Umiejętnośd gromadzenia i przetwarzania informacji.  
6) Umiejętnośd wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 
7) Znajomośd specyfiki problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej. 
 
 
 
 



 
 
6. Zakres czynności, ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: w ramach utworzonego punktu 
konsultacyjno-psychologicznego:  
1) udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom w aspekcie 
prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższeniu umiejętności wychowawczych, 
wstępnej diagnozy, ukierunkowania dalszej pracy z psychologiem, 
2) prowadzenie badao i działao diagnostycznych, dotyczących wychowanków, 
3) indywidualne diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju, określenia form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działao profilaktycznych, mediacyjnych  
i interwencyjnych wobec wychowanków –uczestników projektu, 
4) organizowanie i prowadzenie różnych porad, indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 
wychowanków, 
5) wspieranie wychowanków w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wspieranie rozwoju 
psychofizycznego uczestników projektu, 
6) udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej, zgodnie z diagnozą, 
7) udzielanie rodzicom porad w zakresie rozwiązywania problemów opiekuoczo-wychowawczych, 
8) motywowanie uczestników projektu do kolejnych etapów działao, 
9) przygotowanie okresowej opinii dotyczącej postępów uczestników projektu we współpracy  
zpersonelem placówki, 
10) prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęd, dokumentacja osobista wychowanka, karta dziecka, 
protokoły zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka), 
11) prowadzenie indywidualnych spotkao z uczestnikami projektu „Usługi społeczne w Gminie 

Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”, 
12) udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu „Usługi 
społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”, 
13) prowadzenie dokumentacji –indywidualnych planów działania, kart pracy, ankiety, listobecności  
i innych niezbędnych dokumentów, 
14) w ramach monitoringu przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych porad 
psychologicznych 
15) współpraca psychologa z Lideremprojektu „Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach 
Centrum Aktywności Lokalnej”, 
16) prowadzenie dokumentacji z obowiązującymi logotypami.  
 
7. Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny. 
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 
4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.  
5) Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy.  
 
8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.  
1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyd osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łodygowicach lub przesład na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łodygowice 
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
psychologa” do dnia 29.01.2018 roku.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.  
 

2) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagao  
formalnych  na  wskazane  stanowisko.  O  terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej powiadomione zostaną 
jedynie osoby, które spełniły wymagania formalne  w  terminie  do  2 dni od dnia otwarcia ofert.  
W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu .  
 
 
 



 
 
 
 
 

3) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy ogłoszeo w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz na  stronie  internetowej:  
www.gopslodygowice.pl 
 

4) Możliwośd zatrudnienia – od dnia od 01.02.2018 do 31.12.2019 rok. 
 

5) Warunki oceny oferty:  
80 % cena, 20% doświadczenie według następującego schematu: 

Stanowisko: Cena jednostkowa: Cena jednostkowa 
brutto: 

Całkowita cen za 832 
godziny: 

Psycholog 
 

   

Doświadczenie na 
stanowisku 
psychologa: 

 

 
 
5) Wymagane dokumenty powinny byd opatrzone podpisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(2017 r. poz. 60, 1930)  
 
Dodatkowe informacje można uzyskad:  
 
W następujących godzinach:  
poniedziałek, wtorek, środa: 700 do 1500 
czwartek od 700 do 1630 
piątek od 700 do 1330 
-w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 
Łodygowice 
-telefonicznie pod numerem telefonu (33) 863 18 54; (33) 863 19 09; 513 812 383 
-mailowo na adres:kierownik@gopslodygowice.pl 
 
 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach 

 
 


