
 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej poszukuje do pracy:                                                 

opiekunów osób niesamodzielnych w mieszkaniach wspomaganych 

wspieranych 

 

Zakres obowiązków: 

1. Prowadzenie pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, 

potrzebujących częściowej opieki i pielęgnacji. 

2. Prowadzenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, potrzebujących 

częściowej opieki i pielęgnacji: 

a) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, 

rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia 

podstawowych czynności dnia codziennego (np. pranie, suszenie odzieży, 

sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych) 

b) trening higieny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie 

działań  w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu 

zewnętrznego, zgodnie z zapotrzebowaniem 

c) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania                                           

i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych                        

z utrzymaniem mieszkania (zgodnie z zapotrzebowaniem)  

d) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią (zgodnie                                                             

z zapotrzebowaniem) 

e) trening umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany np. poprzez 

rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, 

Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych 

f) trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów                                           

i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych 

sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych 

g) trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania 

decyzji 

h) rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną 

 

3. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizacja indywidualnego planu 

pracy i opieki z prowadzeniem indywidualnej dla każdej osoby papierowej 

dokumentacji: 

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych,  

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą potrzebującą wsparcia                                

w codziennym funkcjonowaniu opracowany z osobą będącą odbiorcą 

usług (lub jej opiekunem faktycznym bądź 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 zapobiegania negatywnym skutkom ograniczeń 

funkcjonalnych), 

c) dziennik czynności opiekuńczych zawierający ewidencję wykonania 

zleconych czynności opiekuńczych prowadzony na bieżąco przez osobę 

świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej 

czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby 

dokonującej wpis. 

 

4. Współpraca z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne 

programy oddziaływań skierowane na osoby korzystające  ze wsparcia. 

 



 
5. Pomoc mieszkańcom w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, 

wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełnienie funkcji 

zastępczych. 

6. Organizacja osobom podopiecznym czasu wolnego umożliwiającego 

samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną 

Nasze wymagania 

 spełnienie wymogów dotyczących kwalifikacji lub kompetencji oraz zapoznanie                           

z  zakresem obowiązków w formie pisemnej 

 świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców - średnio 

4 godziny dziennie na 1osobę  

 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  opiekunów osób 

niesamodzielnych w mieszkaniach wspomaganych wspieranych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


