
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku 

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy zlecenie 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Opatówku  

 Plac Wolności 14 62-860 Opatówek 

Charakter umowy: umowa zlecenie, okres oraz wymiar czasu pracy uzależniony od potrzeb 
świadczeniobiorców i zasobów finansowych GOPS Opatówek, wynagrodzenie za 1 godzinę
pracy 50,00 zł brutto. 

Miejsce wykonywania pracy: terenie Gminy Opatówek, usługi świadczone bezpośrednio  
w miejscu zamieszkania  świadczeniobiorców. 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie 
do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formach asystowania w codziennych 
czynnościach życiowych; interwencja i pomoc w życiu w rodzinie; współpraca ze 
specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-
terapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej  
ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także zapewnienie dzieciom i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-
wychowawczych, jeśli nie mają możliwości dostępu do zajęć o których mowa w art.7 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Wymagania kwalifikacyjne określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zamianami). 

Niezbędne wymagania: 
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagog wykształcenie wyższe, 
logopeda wykształcenie wyższe. 
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

a)  szpitalu psychiatrycznym; 

b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

c)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 

d)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym; 



e)  zakładzie rehabilitacji; 

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 
społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 

4. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: 
a)  umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b)  kształtowania nawyków celowej aktywności, 

c)  prowadzenia treningu zachowań społecznych. 
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 
9. Obywatelstwo polskie. 

Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 
4. Zrównoważenie emocjonalne. 
5. Odporność na trudne sytuacje i stres. 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny. 
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie 

(dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień). 
4. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe. 
5. Oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na wykonywanie pracy na danym 

stanowisku. 
6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz 

władza  rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.  
8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki 

obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd.

9. Oświadczenie kandydata o posiadanym własnym środku transportu do pracy  
w terenie. 

10. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginały wyżej wymienionych dokumentów. 



Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 14 listopada 2016 r.
do godziny 10:00 w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku,  
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek (pok. nr 5 przyziemie) (obowiązuje data i godzina 
wpływu oferty do GOPS Opatówek, a nie data stempla pocztowego). 

 

Aplikacje należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko: opiekuna 
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach umowy zlecenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Opatówku". 

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Aplikacje, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zastrzega sobie prawo nie zwracania 
dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w GOPS w Opatówku  
oraz na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek 
(www.bip.opatowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku. 

Dodatkowe informacje: Ogłoszenie o naborze pracownika może zostać w każdym 
momencie odwołane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku 
bez podania przyczyny. 

Opatówek dn. 03.11.2016 r. 
Kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

(-)  Violetta Galant 


