
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do pracy  

na stanowisku 

TERAPEUTA / TERAPEUTA ZAJĘCIOWY / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dziale Oparcia Społecznego  

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydata do pracy na 

stanowisku  Terapeuta/Terapeuta  Zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej   do Działu Oparcia 

Społecznego – Środowiskowego Domu Samopomocy, typ  AC – dziennym ośrodku wsparcia dla 

osób przewlekle chorujących psychicznie.  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. będzie należało:  

• wspieranie indywidualnie uczestników ŚDS w roli osoby wspierająco – aktywizującej.  

• przygotowywanie  we współpracy z uczestnikiem planu postępowania wspierająco-

aktywizującego,   

• współpraca  z  całą społecznością ośrodka, 

• projektowanie, organizowanie i prowadzenie (lub współprowadzenie) różnorodnych zajęć 

grupowych, m.in. treningów umiejętności społecznych, zajęć z psychoedukacji, zajęć 

ogólnorozwijających, a także rozwijające ekspresję twórczą, 

• organizowanie warsztatów, projektów, wyjść  usamodzielniających i wyjazdów integracyjnych, 

• współpraca z różnymi instytucjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami 

pozarządowymi na rzecz integracji osób chorujących psychicznie ze społecznością lokalną, 

• prowadzenie dokumentacji indywidualnej dotyczącej pracy z uczestnikami oraz pracy 

grupowej. 

Od kandydatów oczekujemy: 

Wymagania konieczne: 

• ukończone studia wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, praca socjalna, terapia 

zajęciowa, arteterapia, , itp. 

• co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi , 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• obywatelstwo polskie. 

 



 Wymagania pożądane: 

• ukończone kursy i szkolenia pogłębiające umiejętność pracy indywidualnej z osobami 

chorującymi psychicznie,  

• mile widziane doświadczenie w pracy w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola 

Naszym pracownikom oferujemy:  

- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, 

- pracę w innowacyjnej instytucji,  

- pracę w zespole, 

- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,  

- możliwość rozwoju zawodowego.  

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie załączonego kwestionariusza 

osobowego.  

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 13  

lub elektronicznie na adres rekrutacja@ops-wola.waw.pl   

z tytułem: „Nr ref. 38/2019 – terapeuta” 

w terminie do 20.11.2019 r. 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. 

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania 

następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres 

zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z 

art. 221 Kodeksu Pracy).  

 

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 

221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje 

informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa                                        

w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może być 

cofnięta w dowolnym momencie. Treść zgody zawarta jest w kwestionariuszu (pkt. 6 oświadczenia).  

 

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma                        

od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że Ośrodek dokona w tym zakresie 

anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie. Brak zgody nie wpływa                                                         

na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, 

zgodnie z postanowieniami art. 221a§ 2 KP. 
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