
 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej poszukuje do pracy:                                                 

opiekunów osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Pomocy w Dąbrowicy  

 

Zakres obowiązków: 

1. Prowadzenie pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, potrzebujących 

częściowej opieki i pielęgnacji  

2. Bezpośrednia opieka nad podopiecznymi. Usługi opiekuńcze świadczone                              

w projekcie będą podlegały przygotowaniu indywidualnych dokumentów dla każdej 

osoby w wersji papierowej  i obejmują w szczególności: 

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, 

sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze, 

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z os. potrzebującą wsparcia                                     

w codziennym funkcjonowaniu – opracowywany przez osobę świadczącą 

usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi                                          

i os. będącą odbiorcą usług (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), 

gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, zawierający                                               

w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące 

(podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności                                                 

i aktywności osoby będącej odbiorcą usług oraz zapobieganie 

negatywnym skutkom ograniczeń funkcjonalnych), 

c) dziennik czynności opiekuńczy zawierający ewidencję wykonania 

zleconych czynności opiekuńcze prowadzoną na bieżąco przez osobę 

świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej 

czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby 

dokonującej wpis. 

 

3. Organizacja osobie podopiecznej czasu wolnego umożliwiającego samorealizację, 

rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną. 

4. Współpraca z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy. 

5. Realizacja indywidualnych planów pracy i opieki. 

6. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów wykonywaniu 

codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełnienie funkcji zastępczych: 

a) Trening dbałości o wygląd zew.-nabywanie i doskonalenie umiejętności 

związanych z dbaniem o wygląd zew. 

b) Trening samoobsługi - samodzielne spożywanie posiłków, mycie rąk, 

ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych, 

c) Trening nauki higieny - toaleta całego ciała, higiena jamy ustnej, 

pielęgnacja paznokci i włosów, 

d) Trening umiejętności praktycznych -obsługa prostego sprzętu AGD, 

dbałość o odzież i jego drobna naprawa, umiejętności posługiwania się 

zegarem, pielęgnowanie roślin, 

e) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów-

kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów, wypracowywanie kompromisów, wyrabianie umiejętności 

podejmowania decyzji, nawiązywania i prowadzenia rozmów. 

 

Metody pracy - trening praktyczny, demonstrowanie czynności, instruktaż słowny, 

pogadanka, prezentacja. 

 

 



 

 

Nasze wymagania 

 spełnienie wymogów dotyczących kwalifikacji lub kompetencji oraz zapoznanie                           

z  zakresem obowiązków w formie pisemnej 

 posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, 

asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej 

 posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowego, 

wolontariackiego lub osobistego wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego                 

i odbycie minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu realizacji usługi, w tym 

udzielania pierwszej pomocy lub przedmedycznej  

Oferujemy 

 umowy o pracę 

  

Dodatkowe informacje:  

1. Oferta  winna  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

 

2. Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez 

Zamawiającego wzorami: 

1) Wypełniony formularz oferty 

2) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań 

3) Wypełnione zgodnie ze wzorem CV  

4) List motywacyjny samodzielnie napisany 

 

3. Kontakt w sprawie proszę kierować na adres e-mail: lublin@caritas.pl, tel 534 00 33 00. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od osób wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

4. W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić                      

w zamkniętej kopercie i opisanej: „Wybór na pracownika  opiekuna osób 

niesamodzielnych w Dziennym Domy Pomocy w Dąbrowicy. NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 20.09.2021r.” 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:    

Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) 

na adres: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, 

godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7.30–15.30 (oprócz sobót, niedziel i świąt 

ustawowo wolnych od pracy).  

 

6. Termin złożenia oferty osobiście do 17.09.2021 roku do godz. 15.30, drogą 

elektroniczną do 17.09.2021roku do godz. 23.59. 

 

 

mailto:lublin@caritas.pl


 

7. Otwarcie ofert i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią niezwłocznie w siedzibie 

Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prym. St. Wyszyńskiego 20-950 

Lublin. 

 

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 

9. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


