
                                       

Zapytanie ofertowe na pełnienie  funkcji : PSYCHOLOG „Aktywni
do celu”

Gmina Pałecznica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  PSYCHOLOGA w ramach realizacji 
projektu pn ,,Aktywni do celu’’ realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020; 
Działanie 9.1.Aktywna integracja   Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja
– projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa 

 Wymagania:

• obywatelstwo polskie 
• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych 
•  brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa 
• nieposzlakowana opinia 
• referencje 
• predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, 

staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, 
dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach
stresu

 Główne obowiązki psychologa 

 Przeprowadzenia  dla  wskazanych  Uczestników  Projektu  wsparcia
psychologicznego o wskazanym zakresie przedmiotowym.

 Opracowania  materiałów  szkoleniowych  dla  Uczestników  Projektu  (np.
skrypt).

 Przygotowania programu zajęć.
 Prowadzenia  dokumentacji  realizacji  umowy na wzorach dostarczonych

przez Zamawiającego.
 Prowadzenia  dokumentacji  ze  wsparcia  psychologicznego  zawierającej

m.in.:  listy  obecności,  opinii  nt.  każdego UP (diagnoza) sporządzona w
oparciu o narzędzia psychologiczne.

 Przekazywania  niezwłocznie  informacji  o  każdym  Uczestniku,  który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.



                                       

 Przekazanie  w  terminie  7  dni  od  zakończenia  przez  każdego  UP
wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

 Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć
 rozliczanie co miesiąc z wykonanej pracy  

Wymagane dokumenty:  
 kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

wymagane do  wykonywania   oferowanej pracy,    
 list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej)
 kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 

określonym stanowisku,
 oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za 

przestępstwo umyślne,
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze  
zm.).

 Warunki zatrudnienia: 

• umowa zlecenie w okresie : 02 kwietnia 2016 r.- 31 grudnia 2018r.

 • czas pracy nienormowany, łącznie 66 godzin zegarowych diagnozy; 
max: 330 h zajęć indywidualnych oraz 2 x 3 h zajęć grupowych  
miesięcznie

 Czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. 

Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie 
referencji i najniższej oferowanej stawki godzinowej(wartość brutto 
wyrażona w PLN za 1 h wykonanej  usługi) Cena powinna zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Kryteria oceny:

a) stawka godzinowa 70%
b) referencje 30%



                                       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 
z opisem  „Nabór na stanowisko psychologa”  u  Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  w godzinach  8:00 do 15: 00 , 
bądź przesłać pocztą na adres:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy

 ul.Św. Jakuba 11,

 32-109 Pałecznica ;

  w terminie od 16 marca do 30 marca 2016 r. do godz. 15:00 
(decyduje  data wpływu oferty do GOPS w Pałecznicy). Informacja o 
wyniku naboru oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej  będzie 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pałecznicy oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w Pałecznicy.


