
 

 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej poszukuje do pracy:                                                 

psychologa w Dziennym Domu Pomocy w Dąbrowicy 

 
Zakres obowiązków: 

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym oraz 

jego rodziną, a także środowiskiem. 

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznych.  

3. Planowanie grupowo i indywidualnie planu działań terapeutycznych w oparciu                           

o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości podopiecznych. 

4. Organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu 

fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania podopiecznych (m.in. 

kształtowanie oraz trening pożądanych zachowań społecznych, wyrabianie 

szacunku, akceptacji                              i tolerancji).. 

5. Prowadzenie indywidualnego poradnictwo psychologiczne. 

6. Prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami w zakresie: 

a) rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych, w codziennym 

funkcjonowaniu 

b) kryzysu w życiu osobistym, 

c) trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, 

d) braku pewności siebie, 

e) trudności radzenia sobie ze stresem, osamotnieniem, 

f) trudności raczenia sobie z niepełnosprawnością 

Nasze wymagania 

 spełnienie wymogów dotyczących kwalifikacji lub kompetencji oraz zapoznanie                           

z  zakresem obowiązków w formie pisemnej 

 wykształcenie kierunkowe 

 doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie. 

Oferujemy 

 umowę o pracę  

Dodatkowe informacje:  

1. Oferta  winna  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

 

2. Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez 

Zamawiającego wzorami: 

1) Wypełniony formularz oferty 

2) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań 

3) Wypełnione zgodnie ze wzorem CV  

4) List motywacyjny samodzielnie napisany 

 

3. Kontakt w sprawie proszę kierować na adres e-mail: lublin@caritas.pl, tel. 534 00 33 00. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od osób wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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4. W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić                      

w zamkniętej kopercie i opisanej: „Wybór na pracownika  opiekuna osób 

niesamodzielnych w Dziennym Domy Pomocy w Dąbrowicy. NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 20.09.2021r.” 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:    

Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) 

na adres: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, 

godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7.30–15.30 (oprócz sobót, niedziel i świąt 

ustawowo wolnych od pracy).  

 

6. Termin złożenia oferty osobiście do 17.09.2021 roku do godz. 15.30, drogą 

elektroniczną do 17.09.2021roku do godz. 23.59. 

 

7. Otwarcie ofert i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią niezwłocznie w siedzibie 

Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prym. St. Wyszyńskiego 20-950 

Lublin. 

 

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 

9. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


