Wójt Gminy Stanisławów
ogłasza nabór na stanowisko psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi.

Wymagania niezbędne:
·
Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii;
·
Co najmniej 2 - letnie doświadczenie związane z pracą psychologa a przede wszystkim w
zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i ich sprawcom.
·
Ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy
domowej w rodzinie, pracy ze sprawcami przemocy.
Zakres zadań na stanowisku psycholog:
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych
uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w
szczególności:
Rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz
dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy.
Prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla sprawców i ofiar
przemocy w rodzinie głównie w ramach procedury Niebieskiej Karty,
-

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
Przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy, ich uprawnień oraz
danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar przemocy.
Stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Stanisławowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z
Grupami Roboczymi.
-

Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.

Warunki zatrudnienia:
Praca wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. w
Punkcie Konsultacyjnym w Stanisławowie ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Wymagane dokumenty:
· CurriculumVitae
· Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
· Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby
związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy p. nr. 19
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32,
05-304 Stanisławów
w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 14.00. Koperta zawierająca aplikację powinna być
opatrzona adnotacją : Nabór-psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i odesłane zostaną
adresatowi.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacje szczegółowe odnośnie konkursu można uzyskać osobiście w pok. nr 7 Urzędu Gminy lub
telefonicznie 25 757 58 74.

