
OGŁOSZENIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 

Ogłasza nabór na  zatrudnienie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii 
uzależnień celem poprowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych 
Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Męcince. 

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających: 

wykształcenie wyższe (osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień 
nadany przez PARPA)  lub 

 wykształcenie średnie ( osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień 
nadany przez PARPA). 

 Celem zatrudnienia a jednocześnie przedmiotem zawartej umowy cywilno-prawnej 
będzie prowadzenie punktu konsultacyjnego tj. w szczególności : 

- motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych do podjęcia 
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 
specjalistycznego, 

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany 
szkodliwego wzoru picia, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym ( np. przez rozmowy 
podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po 
zakończonym leczeniu w placówce odwykowej), 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o 
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w 
systemową pomoc dla rodziny  

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Męcince i 
innymi instytucjami i służbami przy wykonywaniu w/w zadań. 

Umowa zlecenie zostanie podpisana po wyborcze najkorzystniejszej oferty.  

Planowana praca w punkcie konsultacyjnym : 2 godziny tygodniowo, 4 razy w miesiącu. 

Składanie ofert: 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swojej oferty do: 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince w dniach: 

Poniedziałek w godz. 7-16 

Wtorek, środa, czwartek w godz. 7-15 

Piątek w godz. 7-14  
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 Tel. 76/ 8718097 

W TERMINIE DO DNIA  23 luty 2015 r. 

Oferta powinna zawierać: 

- dane identyfikujące osobę /imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe/, 

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 


