Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
poszukuje specjalisty do wykonywania:
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
posiadającego kwalifikacje do wykonywania jednego z następujących zawodów: pracownika
socjalnego, pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, specjalisty w zakresie
rehabilitacji medycznej.
Usługi świadczone będą klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
1. Na podstawie § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
kandydat do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych musi posiadać:
co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno –wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wyżej wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. Ponadto wymagane jest udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) umiejętności kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningów zachowań społecznych.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe.
6. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2) Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3) Spostrzegawczość i podzielność uwagi.
4) Odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne.
7. Do podstawowych obowiązków osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie
należało:
a) 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, umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
b) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń
zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w wykupywaniu lub
zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych

skutków ubocznych ich stosowania, w uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc
w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek
rehabilitacyjnych;
c) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami
lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapeuty, w tym współpraca ze
specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług.
8. Miejsce świadczenia usług: Gmina Świebodzice, miejsce zamieszkania osoby, której przyznano
specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
Okres obowiązywania umowy: od momentu przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnej.
Usługi mogą być świadczone w wybrane dni tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od
pracy, soboty, niedziele i dni świąteczne, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę
i dyrektora ośrodka pomocy społecznej zgodnie z potrzebami klientów ośrodka pomocy społecznej,
którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze.
9. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ofert w: Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świebodzicach ul. Świdnicka 7.
W ofercie należy wskazać cenę brutto za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w
dni powszednie, w soboty i niedziele oraz dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
10. Dokumenty:
1) oferta,
2) przebieg dotychczasowej działalności zawodowej,
3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie,
4) kopia referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
5) oświadczenie o niekaralności,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula
informacyjna.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 74 666 95 87.

