
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 

w związku z  realizacją projektu współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 „Mniej zależni” 

poszukuje  

asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 

 

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW 

 

1. Pozytywna opinia psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej, sporządzona na podstawie weryfikacji predyspozycji 

osobowościowych oraz kompetencji społecznych; 

2. Doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub 

osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (potwierdzone minimum 

rocznym doświadczeniem w pracy z osobą z niepełnosprawnością, poświadczone formalnie 

poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilnoprawną lub nieformalnie: 

referencje i polecenia osób na rzecz których świadczone były usługi). 

3. W przypadku braku wymagań wskazanych w pkt 2 - zaświadczenie o odbyciu min. 60 

godzin szkolenia asystenckiego. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części 

teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielenia pierwszej 

pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz minimum 40 godzin części 

praktycznej w formie przyuczania do pracy  np. praktyki, wolontariat. 

 

II. DODATKOWE WYMAGANIA 

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 

2. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe. 

3. Dyspozycyjność. 

4. Komunikatywność. 

5. Stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej. 

 

III. CZYNNOŚCI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

CZYNNOŚCI PODSTAWOWE  

1) Pomoc w przemieszczaniu się w tym korzystaniu ze środków komunikacji 

publicznej: 

a) do lekarza, na zabiegi z zakresu fizjoterapii, 

b) na zajęcia terapeutyczne, 

c) na kursy, szkolenia zawodowe, do szkoły, 

d) w wybrane przez odbiorcę miejsce (urząd, praca, dom, dworzec, lotnisko, miejsce 

spotkania z rodziną i znajomymi), 

e) asysta w miejscach, w których zachodzi taka konieczność. 

2) Pomoc  poza domem poprzez: 

a) asystę w załatwianiu spraw urzędowych, 

b) towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury, 



c) towarzyszenie w korzystaniu z zajęć  i obiektów sportowych i rekreacyjnych tj. 

pomoc (do momentu rozpoczęcia zajęć), 

d) pomoc w jednorazowych zakupach okazjonalnych (np. ubrań, obuwia, sprzętu 

elektronicznego), przy zastrzeżeniu aktywnego uczestnictwa odbiorcy usług 

(jednorazowo asystent może pomóc  przynieść  zakupy o wadze do 5 kg, 

e) komunikację z otoczeniem. 

3) Pomoc w domu: 

a) w pisaniu pism, listów osobom niewidomym oraz niezdolnym do samodzielnego 

pisania, w tym na  komputerze, 

b) w czytaniu prasy, książek, korespondencji osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną 

niepełnosprawność, w korzystaniu z technologii (połączenia telefoniczne, korzystanie 

z komputera), 

c) w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jego udziale 

w wykonywanej czynności, 

d) towarzyszenie w aktywnym spędzaniu wolnego czasu (gry towarzyskie, rozwijanie 

pasji). 

4) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb odbiorcy usług po uprzedniej 

akceptacji przedstawiciela Zleceniodawcy. 

CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE 

Czynności  towarzyszące  wykonywane  są  podczas  trwania  usługi  asystenckiej  wyłącznie 

 w charakterze dodatkowym i niezbędnym i obejmują: 

a) zakładanie i  zdejmowanie odzieży wierzchniej, 

b) czynności pielęgnacyjne i higieniczne, 

c) przygotowanie i podanie drobnego posiłku, 

d) zakupy (do 5 kg), 

e) udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. 

INNE 

1) Prowadzenie dokumentacji usług w formie: 

a) tygodniowych planów pracy,  

b) dziennika czynności usług asystenta opatrzonych podpisem klienta. 

2) Przestrzeganie zasad bhp i ppoż w miejscu wykonywania usługi asystenta. 

3) Sporządzanie opinii, pism, sprawozdań, wykazów, rejestrów i analiz zgodnie 

z wymaganiami Zleceniodawcy. 

4) Zgłaszanie Zleceniodawcy spraw, które powinny być podane do jego wiadomości, 

w szczególności informowanie o zagrożeniach w realizacji usług. 

5) Współpraca z pracownikami MOPS w Szczecinku w zakresie realizowanych usług. 
 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia do 100 godzin w miesiącu. W sytuacjach tego 

wymagających dopuszcza się zwiększenie liczby godzin. 

2. Praca w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

 

V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe: 

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

względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych do zawarcia umowy na 

świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

II etap- rozmowa kwalifikacyjna. 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym 

- wzór w załączeniu. 



2. Opinia psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej, o której mowa w pkt. I. ppkt 1. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania wobec kandydata, o których mowa 

w pkt. I. ppkt. 2 lub 3. 

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. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do świadczenia usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. 

7. Podpisane oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór w załączeniu. 

 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” w Punkcie Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22 marca 

2021 roku do godz. 1430 (przyjmuje się datę faktycznego wpływu dokumentów do MOPS,  

a nie datę nadana w Urzędzie Pocztowym). 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  

o terminie rozmowy, która odbędzie się w siedzibie MOPS w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 

4 z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.   

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną upowszechnione na podmiotowej stronie BIP, stronie 

www.mops.szczecinek.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka przy ul. Wiejskiej  

4 w Szczecinku.  

 

 

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

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1430. 

 

 

Załączniki: 

1) wzór kwestionariusza osobowego dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym,  

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

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata w procesie rekrutacyjnym. 

 
 

http://www.mops.szczecinek.pl/

