
 

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  

Pobiedziska,dn.10.03.2022 r. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  informuje, iż w 2022r przystępuje do 

realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług 

Liczba zaplanowanych  godzin usług ogółem w 2022r – 1 080 

Planowana  liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi – 2 

Koszt jednej godziny świadczenia usług – 40 zł- brutto/brutto 

1.Usługi asystenta może świadczyć: : 

a/ osoba posiadająca dyplom  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent 

osoby niepełnosprawnej; 

b/ osoba posiadająca  co najmniej  6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, 

udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu 

Usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę 

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ; 

a/ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 

(np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej), 

b/ wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 

c/zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

d/ załatwianiu spraw urzędowych, 



e/nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

f/ korzystaniu z dóbr kultury 

3.Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania 

określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępny w linku: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-

2022 

4.Wymagane dokumenty : 

a/ CV i list motywacyjny, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności, 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w 

zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 

terminie do dnia 24.03.2022r. do godziny 15:00 pod adres: 

   Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Władysława Jagiełły 41 

62-010 Pobiedziska 

tel. 61 8152-000 

 

 

 

 


