
 
 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 
w związku z realizacją projektu pn. „Mniej zależni” 

współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

poszukuje osób na stanowisko 

 

opiekunka środowiskowa/opiekun środowiskowy 
 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW 

1. Usługi opieki środowiskowej mogą świadczyć: 

1) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania jednego z następujących zawodów: 

− opiekun środowiskowy, 

− asystent osoby niepełnosprawnej, 

− asystent lub opiekun medyczny, 

− pielęgniarka, 

− opiekun osoby starszej, 

− opiekun w domu pomocy społecznej. 

2) osoby posiadające  

− ukończony kurs umiejętności zawodowych przeprowadzony według podstawy programowej 

kształcenia w w/w zawodach, albo inny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w szczególności 

planowania, organizowania i wykonywania podstawowych czynności domowych;  

− udokumentowaną praktyką w świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze nie niższym niż 80 

godzin (w tym wolontarystyczną) odbytą w jednostkach świadczących usługi w miejscu 

zamieszkania lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczym, 

hospicjum itp., 

Wszyscy kandydaci muszą spełniają jednocześnie następujące warunki: 

− nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań opiekuna środowiskowego; 

− nie byli karani za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe; 

− posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w obszarze związanym z opieką nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi, ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń zawodowych, w tym, 

dotyczących opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej itp. 

 

UWAGA!  

Istnieje możliwość złożenia oferty bez spełnienia ww. wymogów. MOPS w Szczecinku umożliwia 

przeszkolenie wybranych kandydatów w celu uzupełnienia kwalifikacji. 

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych  

Czynności żywieniowe: 

1) Przygotowanie lub dostarczenie posiłków (w tym minimum jednego gorącego) oraz produktów 

żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości 

o higienę żywności. 

2) Pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego wiek lub stan zdrowia. 

3) Planowanie i robienie zakupów. 

Czynności gospodarcze: 

1) Przynoszenie opału, palenie w piecu. 

2) Sprzątanie u osób samotnie zamieszkujących lub gdy osoby wspólnie zamieszkujące, z przyczyn od 

nich niezależnych nie mogą takiej potrzeby zaspokoić: 

a) utrzymywanie czystości najbliższego otoczenia (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych), 



b) wynoszenie śmieci, utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym 

urządzeń sanitarnych, 

c) mycie okien, w pokoju klienta, jeżeli wspólnie zamieszkują inne osoby mogące tą czynność 

wykonać; w całym mieszkaniu, jeżeli nie ma innych osób wspólnie zamieszkałych lub 

mogących tą czynność wykonać - max. 2 x w roku, 

d) inne prace porządkowe (np. trzepanie dywanów, mycie glazury, mycie lamp i żyrandoli) – 

1 x do roku. 

1) Utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych u osób samotnie zamieszkujących lub 

gdy osoby wspólnie zamieszkujące, z przyczyn od nich niezależnych nie mogą takiej potrzeby 

zaspokoić.  

2) Utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 

(np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik). 

3) Segregowanie brudnej odzieży, pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub 

zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni (wyłącznie na potrzeby klienta). 

4) Pomoc w ubieraniu w odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych 

i w pomieszczeniu. 

Czynności organizacyjne: 

1) Załatwianie spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu dokumentów lub towarzyszenie podczas 

wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach. 

2) Realizacja recept lekarskich. 

3) Pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie klienta). 

4) Zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych (na życzenie klienta). 

5) W sytuacjach wyjątkowych świadczenie usług pomimo umieszczenia w szpitalu, lub innej placówce 

całodobowej opieki w zakresie innym niż zapewnia placówka. 

6) Ustalanie wizyt lekarskich, w tym telefonicznie poza terenem miasta.  

7) Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych. W sytuacjach 

szczególnych usługa może być wykonywana również poza terenem miasta, po akceptacji pracownika 

organu wydającego decyzję w sprawie usług. 

8) Wyprawianie a w szczególnych przypadkach doprowadzenie/odbieranie dziecka do/z szkoły, 

przedszkola, ośrodka wsparcia – po otrzymaniu pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna 

prawnego. 

2. Czynności higieniczne 

1) Utrzymanie higieny – mycie ciała, mycie głowy, kąpiel. 

2) Czesanie. 

3) Obcinanie paznokci. 

4) Golenie. 

5) Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 

6) Zmiana pielucho-majtek. 

7) Czyszczenie protez zębowych. 

8) Zmiana bielizny osobistej i pościelowej. 

9) Słanie łóżka. 

10) Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb. 

3. Czynności pielęgnacyjne 

1) Pielęgnacja zalecona przez lekarza - czynności pielęgnacyjne: 

a) zapobieganie odleżynom i odparzeniom - zmiana pozycji osoby leżącej, oklepywanie, 

masowanie ciała, 

b) stosowanie okładów i kompresów,  

c) zmiana opatrunków - nie wymagających stosowania lekarstw, oczyszczania ran. 

2) Dopilnowanie przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. 

3) Mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń 

lekarskich, nie wymagające specjalnych uprawnień. 

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

1) Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

2) Organizacja wyjść z mieszkania. 

3) Opieka nad dzieckiem (udział rodzica/opiekuna w szkoleniu, projekcie, wizyta u lekarza itp.). 

4) Pomoc w dotarciu do ośrodków wsparcia i placówek pomocowych. 

5) Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb. 

5. Prowadzenie dokumentacji ze świadczonych usług w formie kart pracy opatrzonych podpisem 

klienta. 

 

 



WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 

1. Praca na podstawie umowy o pracę na okres próbny od lipca do września 2020 r., w późniejszym 

okresie na czas określony od października do grudnia 2022 r., 

2. Czas pracy zgodnie z Regulaminem Pracy MOPS w Szczecinku, wg. harmonogramu 8 godzin na 

dobę/zadaniowy czas pracy. 

3. Praca w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek, w miejscu zamieszkania klienta. 

4. Realizacja usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. 

5. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Szczecinku w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%. 

 

PRZEBIEG NABORU: 

Postępowanie 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 kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu, 

staż pracy. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających, ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń, referencje 

itp. 

5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunka 

środowiskowa/opiekun środowiskowy, 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe. 

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

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

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opiekunka 

środowiskowa/opiekun środowiskowy” 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 aplikacji do MOPS, a nie datę nadania 

w Urzędzie Pocztowym). 

 

 

 

Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzania rozmów z  wybranymi kandydatami.  
W pierwszej  kolejności rozpatrywane będą oferty spełniające wymogi dotyczące 

kwalifikacji .  

 

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. 


