
 

W związku z realizacją projektu „Aktywni puławscy seniorzy” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór osób 

zainteresowanych świadczeniem „sąsiedzkich usług opiekuńczych”. 

 

Opis stanowiska  

Pomoc sąsiedzka w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia polega 

na wspieraniu osoby starszej, niepełnosprawnej - uczestnika/uczestniczki w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego, których nie jest on/ona w stanie wykonywać samodzielnie 

z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność.  

Osoba świadcząca pomoc pomaga osobie niesamodzielnej w zabiegach higienicznych i pielęgnacji, 

przygotowywaniu posiłków oraz utrzymywaniu czystości w mieszkaniu. Ponadto załatwia sprawy 

urzędowe, zaopatruje uczestnika/uczestniczkę w żywność i leki, ustala wizyty lekarskie, natomiast 

podczas pobytu w szpitalu – odwiedza. Często organizuje również czas wolny i zapewnia 

uczestnikowi/uczestniczce kontakty z otoczeniem (krewnymi, sąsiadami). 

Zakres usług obejmuje w szczególności: 

 Pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów. 

 Pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków. 

 Pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym. 

 Pomoc w praniu odzieży i bielizny. 

 Pomoc w uiszczeniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek, urzędów, kontaktowanie się 

w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą. 

 Towarzyszenie w spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu 

zdrowia lub sytuacjach kryzysowych. 

 Odwiedziny w szpitalu. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem  

Opiekunami osób niesamodzielnych mogą być osoby w różnym wieku (w tym młodzież powyżej 

18 r.ż., studenci, osoby pracujące zawodowo, emeryci), z rożnymi doświadczeniami, umiejętnościami 

oraz wiedzą, dysponujący odpowiednią ilością czasu. 

Kandydat nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być 

osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie 

z podopiecznym. Oceny kandydata dokonuje projektodawca w uzgodnieniu z osobą niesamodzielną 

lub jej opiekunem faktycznym/prawnym. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje 

kandydat, który odbył minimum 16-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi – szkolenie 

odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. i jest bezpłatne dla osób, z którymi będzie 

podpisana umowa o świadczenie usług sąsiedzkich. 

 

Informacja o warunkach pracy  

Usługi sąsiedzkie będą świadczone w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej - 2 godziny 

dziennie – codzienne, w razie konieczności również w godzinach wieczornych/nocnych.  

Okres realizacji usług – od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r. 

Cena za godzinę wykonywania usługi ustalona jest w wysokości 18,00 zł brutto. 

Miejsce realizacji usługi – miasto Puławy. 



 

Rozliczanie pracy 

Organizowanie i świadczenie usług polega na indywidualnym dokumentowaniu w formie papierowej 

i obejmuje w szczególności: 

 Indywidualny zakres usług opiekuńczych w formie codziennego wykazu czynności 

opiekuńczych, sporządzanych przez osobę świadczącą usługi. 

 Ewidencję wykonywanych czynności prowadzonych na bieżąco przez osobę świadczącą 

usługi. 

 

Ważne ! 

1. Osoby zainteresowane składając ofertę zgłaszają gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług. 

2. Złożenie oferty nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta pod 

warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej z okolicy miejsca zamieszkania 

opiekuna oraz wyrażeniu zgody na opiekę przez osobę niesamodzielną lub jej opiekuna 

na świadczenie usług opiekuńczych przez wskazanego opiekuna. 

3. Świadczenie usług rozpocznie się po odbyciu obowiązkowego szkolenia oraz podpisaniu 

trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, osobą niesamodzielną i wybranym 

opiekunem. 

 

Wymagane dokumenty:  

 CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających 

kontakt, tj.: adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,  

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie MOPS 

w zakładce O nas - Praca w MOPS), 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów o posiadanych 

kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  

 oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 

 oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego (wzór dostępny na stronie MOPS w zakładce O nas - Praca w MOPS). 

 

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją można 

dokonać w sekretariacie MOPS, ul Leśna 17 I p. pok. 27.  

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz.14.30 w Sekretariacie MOPS 

w Puławach pok. 27. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - 

Realizacja usług sąsiedzkich” oraz informacją o nadawcy.  

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 62 01 i 81 458 62 03. 

 

Uwaga:  

O zakwalifikowaniu na  rozmowę  kwalifikacyjną  kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.   

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem 

kandydata. 

Stanowiska  finansowane w ramach projektu „Aktywni puławscy seniorzy” współfinansowanego 

przez Unię Europejską   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 


