
"INNOVASPAL" OŚRODEK PROFESJONALIZACJI KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 

Siedzibą w Warszawie oddział w Poznaniu 

Stanowisko: psycholog/psychoterapeuta/coach  

Liczba stanowisk: 1 

Miejsce pracy: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, dopuszcza się również pracę  

                           terenową w obrębie gminy Góra  

Zakres usługi: Przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych (life coaching, recovery coaching) 

Termin realizacji zajęć: czerwiec 2021 r. do kwiecień 2023 r. (23 m-ce) 

Liczba godzin zajęć do przeprowadzenia: 30 godz. w miesiącu;  łącznie: 690 godz.   

Grupa docelowa: 30 osób korzystających ze  świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem, wśród tych osób są osoby z problemami alkoholowymi. (1 rok trwania projektu – 15 

osób 2 rok trwania projektu – 15 osób) Według projektu każdy z uczestników ma otrzymać wsparcie 

indywidualne.  

Stawka za godzinę: 32 zł brutto za godzinę 

Zakres obowiązków: 

- zidentyfikowanie obszaru i rodzaju przyczyn niepowodzeń życiowych uczestników, 

- udzielanie pomocy uczestnikom projektu w przyśpieszeniu tempa ich rozwoju,  

- polepszenie efektów działania oraz wzmocnienie motywacji uczestników,  

- pomoc w ustalaniu konkretnych celów, optymalizacji działań poszczególnych uczestników,  

- pomoc w kreowaniu i podejmowaniu trafnych decyzji życiowych i społecznych oraz w  

  wydobyciu umiejętności i zasobów, które klient posiada,  

- w przypadku osób z problemami alkoholowymi może być również uzupełnieniem lub formą  

   jej kontynuacji,  

- stosowanie różnych technik coachingowych, 

- ukierunkowanie klienta na realizację wyznaczonych celów oraz wspieranie go w  

   identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości przy  

   ich realizacji, 

- skłanianie klienta do optymalnego i świadomego wykorzystania swoich umiejętności i zasobów  

   wewnętrznych oraz kreatywnego rozwiazywania istniejących problemów, 

- wzbudzanie u klienta motywacji i zaangażowania do realizacji wyznaczonych celów oraz wspierania go w  

   podejmowaniu kluczowych decyzji i trudnych sytuacjach. 

Wymagania:  

-   min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego wsparcia dla osób wykluczonych i /lub  

    zagrożonych wykluczeniem społecznym – warunek uważa się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże    



    minimum 300 godz.  ww. udzielonego wsparcia w okresie 3 lat od terminu upływu składania oferty. 

-  Posiadanie przygotowania do pracy w charakterze coacha (certyfikat coacha lub zaświadczenie o      

   ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności coachingowych  

   przygotowujących do pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem  

   społecznym – należy podać nazwę studiów podyplomowych/kursów/szkoleń oraz liczbę godzin –  

   minimum 50 godz. dydaktycznych łącznie 

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:  

rekrutacja.poznanjz@gmail.com bądź kontakt pod numerem telefonu: 668 943 433 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. 

Proszę o umieszczenie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych na przesyłanym przez Państwa 

CV. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

 


