
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,  

w związku z  realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,  finansowanego z środków  

Funduszu Solidarnościowego” 

poszukuje osób do świadczenia usług  

asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW 

 

1) obywatelstwo polskie; 

2) posiadanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, 

opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; 

lub 

3) minimum 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 

pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia 

osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

4) w przypadku kandydatów chcących świadczyć usługi asystenta na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane 

jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez 

asystenta; 

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej;  

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych; 

7) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe. 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

 

1) ukończony kurs pierwszej pomocy, 

2) dyspozycyjność, 

3) komunikatywność. 

 

RAMOWY ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA 

 

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 placówek oświatowych – o ile nie ma innych 

możliwości organizacyjnych, 

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

spotkania z rodziną i znajomymi). 

2) Pomoc  poza domem poprzez: 

S Z C Z E C I N E K  



a) asystę w załatwianiu spraw urzędowych, 

b) umożliwienie korzystania z dóbr kultury, 

c) umożliwienie korzystania 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), 

e) wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, pomoc w aktywnym spędzaniu 

czasu wolnego i rozwijaniu zainteresowań.  

 

USŁUGI TOWARZYSZĄCE wykonywane podczas trwania usługi asystenckiej wyłącznie 

w charakterze dodatkowym i niezbędnym i obejmują: 

a) zakładanie i  zdejmowanie odzieży wierzchniej, 

b) pomoc w czynnościach higienicznych, 

c) udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, 

d) inne niezbędne. 

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI ze świadczonych usług w formie: 

a) Tygodniowego zapotrzebowania na realizację usług asystenta (…),  

b) Karty realizacji usług (…) opatrzonej podpisem uczestnika programu.  

  
 

WARUNKI ZATRUDNIENIA 

1. Zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej. 

2. Miejsce świadczenia usług wskazane przez Zleceniodawcę. 

 

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 biorącej udział w procesie rekrutacji - 

wzór do pobrania. 

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wobec kandydatów kwalifikacje, 

doświadczenie, ukończenie kursów, szkoleń, stażu pracy. 

3) Zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności  asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej, w przypadku usług na rzecz dzieci. 

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 Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej. w Punkcie Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 czerwca  

2021 roku, do godz. 14
30

 (przyjmuje się datę faktycznego wpływu dokumentów do MOPS, 

a nie datę nadana w Urzędzie Pocztowym). 
 

O ś ro d ek  za s t r z eg a  so b ie  p ra w o  p r z ep ro w a d za n ia  ro zm ó w  z  w y b ra n ym i  

k a n d yd a ta m i .  

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pan Krzysztof Kobacki, tel. 94 37 280 14, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8
00

 do 14
30

. 

 

 

Załączniki: 

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

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

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata do pracy w procesie 

rekrutacyjnym. 

 
 


