
Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego  

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie informuje o naborze kandydatów do 

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego 

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2021 

 

I. Wymagania niezbędne : 
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

2. korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą 

niepełnosprawną, 

4. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

5. wykształcenie: minimum średnie, co najmniej roczne, udokumentowane 

doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym 

lub osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie 

asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację 

usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb 

osoby niepełnosprawnej. 

 

II. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenialub umowy na świadczenie usług w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej; z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania:  

240 h/czas trwania umowy.  Planowana liczba osób objętych wsparciem: 1 osoba. 

 

III. Miejsce pracy: teren Gminy Troszyn, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

IV. Liczba miejsc: 1 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

 osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 

czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki 

temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą 

czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na 

załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również 



okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  

z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

VI. Czas trwania Programu 

Usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021będzie realizowana do 

31 grudnia 2021 r.  

 

VII. Wymagane dokumenty: 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie: 

1. CV, 

2. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z 

pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na 

wykonywanie usług opieki wytchnieniowej, 

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy, 

4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, 

5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Troszynie, ul. J. Słowackiego 13, 07 - 405 Troszyn z dopiskiem: „Dotyczy 

naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, w terminie 

do dnia 17.09.2021 r. (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka), lub pocztą 

elektroniczną na adres: opstroszyn@wp.pl 

 

           

                                                          KIEROWNIK  

                                                                   OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

                                                                        Agnieszka Kożubowska 


