
 

       Kolbark, dn. 19.12.2019 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO 

 

 
W ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego przez Województwo Małopolskie - 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, 

Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza nabór  

na stanowisko: 

 

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO  – 1 osoba w wymiarze 0,5  etatu na podstawie 

umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31.10.2021. 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA: 

 Posiadać kwalifikacje do jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik 

socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby 

niepełnosprawnej 

 posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością 

 posiadać wiedzę na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, 

 znać przepisy administracyjne i regulacje prawne dot. osób niepełnosprawnych, 

 

Obowiązki:  

 
 rozwiązywania problemów i konfliktów powstałych między mieszkańcami 

 pobudzanie do podejmowania aktywności mieszkańców 

 dbanie o utrzymanie porządku w mieszkaniu przez mieszkańców 

 dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców 

 obsługa sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkania 

 dbanie o przestrzeganie regulaminu mieszkania 

 dbanie o zaopatrzenie mieszkania w artykuły codziennego użytku 

 informowanie koordynatora o problemach wynikłych w trakcie użytkowania 

mieszkania 

 bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia 

 inne obowiązki wynikające z poleceń przełożonych 



 

Czas pracy: czas pracy, dostosowany do potrzeb mieszkania i mieszkańców 

 

Miejsce wykonywania pracy: Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze 

 

Termin składania ofert: 20.12.2019 – 27.12.2019 r. (7 dni  kalendarzowych) 

Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne będą dokumenty: 

1. Cv 

2. List motywacyjny 

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do jednego z zawodów: pedagog, psycholog, 

pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent 

osoby niepełnosprawnej 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w siedzibie Stowarzyszenia „KLUCZ”  

lub wysyłać pocztą na adres (decyduje data wpływu):  

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

„KLUCZ 

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze 


