
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 

w związku z realizacją projektu pn. „Mniej zależni” współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

poszukuje osób do świadczenia usług 

opieki wytchnieniowej 

 

USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ MOGĄ ŚWIADCZYĆ: 

1) osoby posiadające minimum 3 miesięczne doświadczenie w sprawowaniu opieki nad 

osobami niesamodzielnymi/ niepełnosprawnymi lub, 

2) posiadające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań 

opiekunki/opiekuna opieki wytchnieniowej, 

3) posiadające pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych. 

4) Niekarane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe, 

5) dyspozycyjne, 

6) komunikatywne. 

 

 

DODATKOWYM KRYTERIUM PRZY WYBORZE KANDYDATÓW BĘDZIE:  

1) ukończony kurs opiekun środowiskowy lub podobne, 

2) ukończony kurs pierwszej pomocy, 

3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań opiekunki/opiekuna opieki 

wytchnieniowej. 

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas 

nieobecności opiekuna faktycznego w tym: 
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.: 

− pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,  

− pomoc w ubieraniu, 

− zmiana odzieży, bielizny osobistej, 

− umożliwienie spędzania czasu na wózku; 

2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:  

− zmiana pielucho-majtek, podkładów,  

− pomoc w dotarciu do toalety,  

− higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych; 

3) dopilnowanie przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami; 

4) monitorowanie stanu zdrowia poprzez pomiar temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp., o ile 

wymaga tego stan zdrowia; 

5) bieżące utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby wymagającej opieki  

(w czasie usługi); 

6) udzielanie pomocy w kontaktach z otoczeniem np. poprzez odbieranie telefonów, wpuszczanie 

osób odwiedzających itp.; 

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia do 100 godzin w miesiącu, 

2. Praca w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 



PRZEBIEG NABORU 

Postępowania kwalifikacyjne będzie dwuetapowe: 

I etap – kwalifikacja formalna tj. sprawdzenie złożonych przez kandydatów dokumentów pod 

względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych do zatrudnienia kandydata na 

stanowisku, 

II etap- rozmowa kwalifikacyjna. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór do 

pobrania. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, ukończenie kursów, szkoleń 

staż pracy itp. 

3. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunki 

/opiekuna opieki wytchnieniowej. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwa skarbowe. 

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych. 

6. Podpisane oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór do pobrania. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Opiekunka/opiekun 

opieki wytchnieniowej. w Punkcie Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szczecinku, ul. Wiejska 4 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 czerwca 2020 roku, do 

godz.14:30 (przyjmuje się datę faktycznego wpływu dokumentów do MOPS, a nie datę nadana 

w Urzędzie Pocztowym). 

O ś ro dek  z as t r z eg a  s ob i e  p ra wo  p rz ep ro wa dz an ia  roz mó w z  w ybr an ym i  

k an d yd a ta mi .  

 
Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Owczarek, tel. 94 37 280 15, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30. 

 

 

Załączniki: 

1) wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

2) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata do pracy w procesie 

rekrutacyjnym. 

 
 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 14.000 euro, w związku z powyższym nie stosuje się 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 
 


