Pszczółki, 21 stycznia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach
poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na stanowisku
OPIEKUN/OPIEKUNKA osoby niepełnosprawnej
w ramach realizowanego Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
1. Wymagania niezbędne na stanowisku opiekuna /opiekunki :
1). Doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna,
2). Możliwość przemieszczania się tzn. własnym transportem.
2. Wymagania dodatkowe na stanowisku opiekuna /opiekunki :
1). Dobra organizacja pracy,
2). Wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność
3). Kurs pierwszej pomocy.
4). Otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Głównym zadaniem osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej jest odciążenie członków rodzin
lub opiekunów osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub
zapewnienie im czasowego zastępstwa. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady
realizacji zadania określa Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. Warunki zatrudnienia - Umowa zlecenie, koszt 1 godziny pracy to 40,00zł i zawiera koszty
ponoszone przez pracownika i pracodawcę.
5. Miejsce pracy: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Gminy
Pszczółki.
6. Dokumenty wymagane:
 list motywacyjny
 życiorys
 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku
opiekuna/opiekunki
 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:
 kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do pracy w charakterze
opiekuna/opiekunki osoby niepełnosprawnej
Osoby zainteresowane świadczeniem usług opiekuna/opiekunki 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 2021r. ( decyduje data wpływu oferty
do GOPS).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 512 909 092.
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