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DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

  

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Terapeuta zajęciowy 
1. Wymagania: 

 Kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty 

zajęciowego tj.: 

 ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia 

zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 

2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących 

wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu 

licencjata, lub  

 ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 

terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub  

 ukończenie przed dniem 31 sierpnia 2009 r. szkoły policealnej publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu 

zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej. 

 nastawienie na jakość obsługi pacjenta; 

 dobra organizacja pracy własnej; 

 minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze znacznym lub 

średnim stopniem niepełnosprawności lub osobami starszymi lub 

wymagającymi opieki długoterminowej, w tym 6-miesięczne doświadczenie 

w prowadzeniu terapii zajęciowej. 
 

2. Opis stanowiska: 

 Grupą docelową terapii będą pacjenci Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

(dalej: Centrum). 

 Terapie będą prowadzone w oparciu o funkcjonujące w Centrum Plany leczenia 

i opieki, określające m.in.: ogólne cele terapii zajęciowej, charakterystykę 

grupy docelowej, formę zajęć, dobór metod i technik do potrzeb osób 

uczestniczących w terapii, sposób organizacji zajęć (tematyka), zasady 
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prowadzenia zajęć, przeciwwskazania do udziału pacjenta w zajęciach 

(z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej), informacje na temat 

narzędzi (zasobów) wykorzystywanych w trakcie terapii, sposoby 

dokumentowania terapii zajęciowej – narzędzia diagnostyczne i ewaluacyjne 

(wraz z ankietą). Zadaniem terapeuty zajęciowego będzie analiza ww. planu 

i jego ewentualna modyfikacja, uzupełnienie.  

 Podstawowym świadczeniem realizowanym na rzecz pacjentów Centrum 

w zakresie terapii zajęciowej będzie usprawnianie oraz stymulacja procesów 

poznawczych.  

 W Centrum prowadzona będzie terapia w formie indywidualnej pracy 

terapeutycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jak 

i terapia grupowa. Zaplanowano organizację następujących terapii: 

arteterapia, filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, hortiterapia, 

choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia 

informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa. Zajęcia 

prowadzone będą zgodnie z zapotrzebowaniem.  

 Zadaniem terapeuty zajęciowego będzie prowadzenie różnych form i technik 

terapii zajęciowej dla pacjentów Centrum. Cele terapii określane będą 

indywidulanie dla poszczególnych pacjentów. Formy pracy dostosowywane 

będą do zmieniających się możliwości uczestników i realizowane w miarę 

możliwości w sposób zindywidualizowany, kładąc szczególny nacisk na 

aktywność każdego pacjenta.  

 O zakwalifikowaniu danego pacjenta na terapię decydować będzie terapeuta 

zajęciowy w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem Centrum.  

 Terapie na rzecz pacjentów Centrum będą realizowane w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:25 do 17:00. 

 Grupy pacjentów objętych terapią będą liczyć nie więcej niż 15 osób. 

 Terapeuta w celu realizacji terapii będzie mógł korzystać z zasobów 

udostępnionych przez Centrum (w tym m.in narzędzi, sprzętu, materiałów 

eksploatacyjnych itp.) 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony; 

 Okres zatrudnienia: od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.; 

 Wymiar etatu:  1 etat; 

 Miejsce pracy: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 

Kraków.  
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3. Wymagane dokumenty:  

 CV z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2019.0.1781 t.j.) oraz 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); 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ kwalifikacje; 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

 

4. Miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego 

Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz 

na adres e-mail: mco@mco.krakow.pl.  

Kopertę z dokumentami / tytuł wiadomości mailowej należy opatrzeć nazwą 

stanowiska. 

 

5. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 515 
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