
Nabór osoby chętnej do programu 
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 

2022” 

Poręba dn. 24.05.2022r. 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie w ramach Programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 
2022 

I. Stanowisko i miejsce pracy : asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie. 
  

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 
edycja 2022.  
 

III.   Okres zatrudnienia: czerwiec 2022r. – grudzień 2022 r. 

IV. Liczba miejsc: 1  

V. Wymagania niezbędne:  

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  
• korzystanie z pełni praw publicznych,  
• posiadanie obywatelstwa polskiego, 
• wykształcenie: minimum średnie 
• dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent 

osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog psycholog, 
terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadanie co najmniej 6-
miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom 
niepełnosprawnych w formie wolontariatu  

VI. Wymagania dodatkowe: 

• posiadanie nieposzlakowanej opinii.  
• odporność na stres, 
• dyspozycyjność, 
• samodzielność w działaniu oraz kreatywność, 
• kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na 
pomocy asystenta w : 

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu  
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika 

miejsca; 



• załatwianiu spraw urzędowych  
• korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);  
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej  

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w 
tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania 
usług mogą zostać zmienione. 

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 

• CV- Curriculum Vitae 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia) 
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności 

prawnych, 
• dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,  

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do 
dnia 03.06.2022r. do godziny 14:00 pod adres: 

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Chopina 1  

42-480 Poręba 
tel. 32 67 72 033 

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


