
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

STANOWISKO TERAPEUTY DS. UZALEŻNIEŃ W 

PUNKCIE KONSULTACYJNYM 

Urząd Gminy w Obrazowie zaprasza do składania ofert na stanowisko terapeuty ds. uzależnień 

Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu i Członków Ich Rodzin  

w Obrazowie. 

 

Forma zatrudnienia:     umowa zlecenie 

Zakres zatrudnienia:    7 godzin tygodniowo wg. ustalonego harmonogramu  

Okres zatrudnienia:      od stycznia do grudnia 2020r. 

Miejsce wykonywania:  Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu  

i Członków Ich Rodzin w Obrazowie. 

 

I. Wymagania niezbędne: 

• Obywatelstwo polskie. 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu psychoterapii uzależnień lub tytuł zawodowy 

magistra na kierunku: psychologia, resocjalizacja, socjologia, teologia, filozofia lub nauka 

 o rodzinie. 

• Posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. 

• Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi. 

• Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

II. Zakres obowiązków: 

1. Udzielenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

2. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i grupowej dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych. 

3. Kształtowanie umiejętności w zakresie właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych. 

4. Edukacja ofiar przemocy. 

5. Motywowanie i kierowanie do leczenia. 

6. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i uzależnień w szkołach i sołectwach z terenu 

gminy. 

7. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym działającym 

na terenie Gminy Obrazów. 



 

III. Wymagane dokumenty: 

1. Aktualne CV. 

2. List motywacyjny. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej 

(oryginały do wglądu). 

4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na stanowisko terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym” osobiście  

w siedzibie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów lub przesłać pocztą na 

w/w adres w terminie do dnia 04.11.2019 roku do godziny 15.30. 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

  

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy informacyjnej Urzędu Gminy – w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert. 

 

 

 

Obrazów, 07.10.2019r. 

 

        

        Wójt Gminy Obrazów 

        mgr Krzysztof Tworek 

 

 


