
         Kępno, dnia  19.05.2021r 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach programu  pn. „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021”,   poszukuje: kandydatów na   ASYSTENTÓW 

OSOBISTYCH OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Usługi asystenta mogą świadczyć: 

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 

wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, 

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

 

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , zwanego dalej 

„asystentem”, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

W ramach zatrudnienia oferujemy umowę zlecenie od dnia 01.07.2021r do 31.12.2021r. 

 

Usługi asystenta  w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w : 

- wyjściu, powrocie, lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, 

- zakupach , z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

- załatwianiu spraw w urzędowych, 

-  nawiązaniu kontaktu /współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

korzystaniu z  dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino), 

- wykonywaniu czynności dnia codziennego 

 

Zgłoszenia powinny zawierać CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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).”; ksera 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób: • wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się 

w holu siedziby Ośrodka w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2021” lub • skany 

dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, w temacie wiadomości 

wpisując „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2021” lub • 

wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. 

Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, z dopiskiem „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2021” w terminie do 11 czerwca  2021r. 

 

 

                 KIEROWNIK 

         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

             Społecznej w Kępnie /-/  

                  Maria Żurecka 

 


