Pszczółki, 21 stycznia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszczółkach poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na stanowisku
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w ramach realizowanego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
1. Usługi asystenta może świadczyć:
a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
b) osoba posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej
pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami (pkt 1. lit. a,b,c) wymagane jest
zaświadczenie od psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie,
urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
g) wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie ( praca może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę, w wymiarze nie większym niż 60 godzin miesięcznie u jednej osoby niepełnosprawnej, koszt jednej
godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta wynosi 40,00 zł i zawiera koszty
ponoszone przez pracownika oraz pracodawcę).
4. Miejsce wykonywania pracy – gmina Pszczółki, z zastrzeżeniem możliwości wyjazdu do innych
miejscowości na terenie województwa (w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej).
5. Asystentowi wypłacany jest:
a) zwrot kosztów przejazdów (własnym samochodem, środkiem transportu publicznego) w ramach
wykonywanej pracy- nie więcej jednak niż 200,00zł miesięcznie;
b) zwrot kosztów zakupu biletów na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe, społeczne w ramach
wykonywanej pracy- nie więcej jednak niż 100,00zł miesięcznie;
c) zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej w ramach wykonywanej pracy - nie więcej jednak niż
50,00zł miesięcznie.
6. Dokumenty wymagane:
 list motywacyjny
 życiorys
 oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)
 oświadczenie o niekaralności

7.Fakultatywnie:
• dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun
osoby starszej, opiekun medyczny
Osoby zainteresowane świadczeniem usług ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ prosimy
o zgłaszanie swoich ofert elektronicznie na adres gops@pszczolki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach, 83 – 032 Pszczółki, ul. Pomorska 18, do dnia 15 lutego 2021 r. (data
wpływu oferty do ośrodka).
Dodatkowych informacji udziela: Pani Iwona Gudyka, tel. 512 909 092
Kierownik
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