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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do 

składania ofert na stanowisko – Psychologa/Coacha –  

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
 

Wymogi kwalifikacyjne: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia, 

2. Uprawnienia w zakresie mentoringu, tutoringu lub coachingu, 

3. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni 

praw publicznych oraz niekaralność, 

4. Doświadczenie w pracy psychologa, 

5. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 

6. Posiadanie wysokich kompetencji osobistych, 

7. Mile widziane doświadczenie w pracy coacha, 

 

 

Wymagania dodatkowe:  doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym (w tym osobami z niepełnosprawnością); komunikatywność i łatwość 

nawiązywania kontaktów, wysoki stopień empatii, systematyczność i rzetelność w 

realizacji obowiązków zawodowych; umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, mile 

widziane umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej 

 

Główne obowiązki: 

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w celu zdiagnozowania potencjału i 

predyspozycji  uczestników Projektu, 

2. Analiza predyspozycji, diagnoza potrzeb oraz sformułowanie indywidualnego zakresu 

wsparcia dla uczestników Projektu, 

3. Umiejętność pracy w oparciu o Projekt, 

4. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i utworzenie indywidualnych planów w 

zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji, 

5. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grupowego dla beneficjentów 

ostatecznych Projektu, 

6. Wsparcie komunikacji społecznej, asertywności, podniesienie aspiracji życiowych, 

zwiększenie motywacji do działania, 

7. Opracowanie indywidualnych strategii dla poszczególnych beneficjentów ostatecznych 

w przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, 

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

9. Ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do Biura Projektu spostrzeżeń i uwag 

związanych  z poradnictwem, 

10. Prowadzenie dokumentacji z realizacji usług z zakresu prowadzonego poradnictwa, 

opracowanie konspektów, materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć.  

 

Warunki zatrudnienia: 
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1. Umowa cywilno - prawna na okres trwania projektu „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  

współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, od momentu podpisania umowy do 31.12.2017r. Miesięczny czas pracy 

uzależniony jest od stwierdzonych potrzeb uczestników projektów. W wymiarze nie 

większym niż 20 godzin zegarowych miesięcznie 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Listy motywacyjny, 

2. Życiorys – curriculum Vitae, 

3. Kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie, 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających udział w szkoleniach, kursach 

mających związek z przewidzianymi obowiązkami w Projekcie, 

W dokumentacji należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji w projekcie „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z 

późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko Psycholog/ 

Coach w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, należy składać w terminie do 

08.02.2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-

246 Strumień. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Procedura wyłonienia wykonawcy: 

Procedura obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych na podstawie, której wybrane 

zostaną 3 oferty osób posiadających najlepsze kwalifikacje do realizacji zadania 

zatrudnienie Psychologa/Coacha do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie do 

w/w osób zostaną wysłane zapytania ofertowe. Osoba, która złoży najkorzystniejszą 

ofertę zgodną z założonym budżetem projektu, zostanie wybrana do realizacji zadania. 

 

Informacje o wyborze zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Strumieniu, a także na stronie internetowej Projektu 

www.mops.strumien.pl 


