
Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki 
wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje o naborze kandydatów do świadczenia 
usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

I. Wymagania niezbędne : 

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
• korzystanie z pełni praw publicznych, 
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie usług opieki nad osobą 

niepełnosprawną, 
• posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
• wykształcenie średnie z co najmniej rocznym udokumentowanym doświadczeniem w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym. 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub 
niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, 

2. dyspozycyjność, 
3. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 
4. operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 

III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia 

IV. Obowiązki opiekuna: 

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas 
nieobecności opiekuna faktycznego w tym: 

1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych 
3. organizowanie czasu wolnego 

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje 
oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, 
ul. Grunwaldzka 38, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 
30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.  

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 


