
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2.2014  

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (SUO) 

 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE 

UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW 
 

ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) w celu 
wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka 

 
Forma zatrudnienia-umowa  zlecenie 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych –§3 (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.), : 
 

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do 
wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki 
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. 
 

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
muszą posiadać  co najmniej półroczny staż pracy 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- edukacyjnym-wychowawczym, zakładzie 

rehabilitacji. 
 

3. W uzasadnionych przypadkach SUO mogą być świadczone przez osoby , które 
zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone  w ust.1, 
posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust 2 
i mają zapewnioną  możliwość konsultacji z osobami świadczącymi 
specjalistyczne usługi, posiadającymi  wymagane kwalifikacje. 
 

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

 
 
 



WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
 

1. List motywacyjny(opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych); 

2. Życiorys- curriculum  vitae; 
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 
5. Inne dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach; 
6. Udokumentowane przeszkolenie  w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług; 
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych; 
8. Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku; 
10. Wobec kandydatów , którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii 

Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów , 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- dokument 
potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie 
cywilnej; 

11. Podpisana  klauzula o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2002, Nr101, poz 
926 ze zm.)”. 
 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś 
kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 

WARUNKI PRACY 
 

Forma zatrudnienia:  
- 1 osoba – umowa zlecenie 
-średnia ilość godzin pracy od 6-10 godzin tygodniowo 
-prowadzenie karty czasu pracy 
-praca w miejscu zamieszkania dziecka 
-przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy -01.07.2014 r. 
-przewidywany czas zatrudniania- 01.07.2014r. – 31.12.2014 r. 
 

Osoby chętne do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych proszone są o 
złożenie  CV wraz  z wymaganymi dokumentami w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Celestynowie  w pokoju nr 11  do  dnia 23 czerwca 2014 roku  do godziny 
1600 

 

 


