
  

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze  

opiekuna osoby niepełnosprawnej  

w ramach umowy zlecenia  
w projekcie „Start w dorosłość”, współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Główne zadania 
Do głównych obowiązków osoby realizującej zadania opiekuna osoby niepełnosprawnej  

w ramach projektu będzie należało m.in.: 

• znoszenie i wnoszenie po schodach w miejscu zamieszkania (III piętro) dorosłej 

osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim 

• dowożenie osoby niepełnosprawnej środkami transportu publicznego z domu do 

miejsca odbywania stażu zawodowego i z powrotem 

• pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych 

 

II. Wymagania niezbędne 
1. Wykształcenie min. średnie 

2. Warunki fizyczne i zdrowotne umożliwiające realizację zadania 

 

III. Wymagania dodatkowe 
1. Doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi 

2. Sumienność, kultura osobista 

3. Zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków 

 

IV. Termin i miejsce realizacji 
Termin: lipiec 2014 r. – grudzień 2014 r. 

Realizacja: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem (ok. 10 h w tygodniu) 

Miejsce pracy: Gdańsk – Sopot - Gdynia 

 

V. Wymagane dokumenty 
1. Aktualne CV (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) 

2. List motywacyjny 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje 

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

6. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku moich danych osobowych zawartych we wszystkich 

załączonych dokumentach aplikacyjnych, składanych w związku z prowadzoną 

rekrutacją na opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na publikację nazwiska  

i imienia w BIP Ośrodka”. Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym 

podpisem. Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacji. 
 

 

 



  

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 20.06.2014 r. 

osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 

dopiskiem „Opiekun osoby niepełnosprawnej”. 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 

pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


