
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w związku z przystąpieniem do 

realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla 

osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości 

życia” numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0011/18 poszukuje kandydatki/kandydatów na 

stanowisko : 

 

PSYCHOLOG 

 

1. Okres zatrudnienia: 

 

02.01.2019 – 31.12.2020 

tj. przez 24 miesiące na zasadzie umowy o pracę w wymiarze 0,3 etatu w czasie funkcjonowania 

Dziennego Domu Opieki Medycznej (tj. od poniedziałku do piątku w rozkładzie czasowym 7:00 – 

16:00). 

 

2. Zakres zadań: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w listopadzie 2018 rozpoczął 

rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w SPZOZ w Brzesku dla osób 

niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego.   

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc opieki medycznej  dla osób w wieku 

powyżej 60 roku życia, które będą bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub przebywały w 

oddziale szpitalnym w ciągu ostatniego roku. Długość pobytu pacjenta w DDOM zostanie ustalona 

indywidualnie przez wykwalifikowany Zespół Terapeutyczny składający się min. z lekarza geriatry, 

lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Nie będzie on jednak krótszy niż 

30 dni robocze i dłuższy niż 120 dni roboczych. 

 

Celem zapewnienia pełnego zakresu usług i standardów opieki dla pacjentów  DDOM określonych 

przez Ministerstwo Zdrowia osobie zatrudnionej stanowisku psychologa powierzone zostaną do 

wykonania  następujące zadania: 

1. udział w rekrutacji poszczególnych czestników projektu, 

2. przygotowanie wraz z zespołem terapeutycznym Indywidualnego Planu Terapii dla każdej 

rekrutowanej osoby w ramach projektu, 

3. wykonanie badania psychologicznego z wykorzystaniem m.in. wywiadu klinicznego oraz 

testów i skal m.in. Skali Mini Mental State Examination-MMSE, Test Rysowania Zegara, 

Kwestionariusza ACE-III, Skali Ustosunkowao Interpersonalnych, Kwestionariusza NEO-

FFI, Geraitrycznej Skali Depresji, Skali Inteligencji Wechslera, Testu Matryc Ravena oraz 

udział w analizie oceny podjętych działań, 

4. prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu 

nakierowanego w szczególności na pomoc z radzeniem sobie w sytuacji trudnej, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych. Wsparcie winno byd realizowane dla 

każdoczesnych 15 Uczestników Projektu, 

5. prowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu 

nakierowanego w szczególności na wsparcie i utrzymanie sprawności procesów 

poznawczych, wyrównanie stanu emocji, pomoc w radzeniu sobie w trudnej, nowej sytuacji 

poprzedzającej udział w projekcie, 

6. prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla opiekunów/rodzin 

uczestników projektu nakierowanego w szczególności na pomoc w ustaleniu planu pomocy 

w opiece nad uczestnikiem projektu, pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych w 

opiece nad osobami starszymi, 

7. prowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla opiekunów/rodzin uczestników 



 
projektu nakierowanego w szczególności na rozwijanie wzajemnej pomocy, wymianę 

doświadczeo wśród rodzin/opiekunów uczestników, 

8. przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

Uczestniku Projektu w zakresie jaki będzie konieczny do wykonywania obowiązków 

Zamawiającego wobec Instytucji Pośredniczącej, 

 
Wykonanie zadań przez psychologa potwierdzone będzie sporządzonym przez niego protokołem, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym 

poświęconych na wykonanie zadań w projekcie 

 
3. Wymagane kwalifikacje, tj. spełnienie jednego z niżej podany wytycznych: 

 

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – ukończone jednolite studnia na kierunku psychologia 

 
Pożądane doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

 

4. Dodatkowe wymagane oświadczenia: 
 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku "psycholog" zobowiązany jest do złożenia 

następujących pisemnych oświadczeń potwierdzających, iż: 

 

 a) obciążenie wynikające z zawartej umowy o pracę nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie 

 

b) jego łączny czas zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych SP ZOZ w Brzesku 

i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

 


