
Kępno, dn. 21.06.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE 

         

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Opieka wytchnieniowa – 

edycja 2021” , realizowanego ze środków   Solidarnościowego Funduszu, poszukuje osób 

mogących  świadczyć usługi w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 

realizowanej w Ośrodku Wsparcia- Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w 

Kępnie.  

Zatrudnienie na umowę zlecenie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać: 

1. 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 (wynikających z karty zgłoszenia do Programu Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2021); 

2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne 

udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki 

osobom niepełnosprawnym. 

3. osoby wskazane przez uczestnika programu lub członka rodziny/ opiekuna  

sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym. 

 

 Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem: 

 

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, 

b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

c) komunikatywność, empatia, życzliwość. 

e) dyspozycyjność  



 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku: 

 

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie 

za członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia, stałą i długotrwałą opiekę 

nad tymi osobami . 

 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje kandydata wymienione w ogłoszeniu oraz: 

 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)” 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

 kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie 

zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia, 

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: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA- EDYCJA 2021” lub • 

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

wiadomości wpisując „OPIEKA WYTCHNIENIOWA- 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 „OPIEKA WYTCHNIENIOWA-

EDYCJA 2021” w terminie do 28 czerwca 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 


