
Boguszów-Gorce, dn. 6 lipca 2021 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE

W związku  z  przystąpieniem Gminy  Miasta  Boguszów-Gorce  do  programu  Ministra  Rodziny  i  Polityki  Społecznej

„Opieka  wytchnieniowa”  -  edycja  2021 finansowanego z  Funduszu  Solidarnościowego,  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy Społecznej

w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Program  zapewnia  wsparcie  dla  opiekunów  osób  z  niepełnosprawnościami  poprzez  zapewnienie  doraźnej  pomocy

w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem

niepełnosprawności.  Osoba  sprawująca  opiekę  wytchnieniową  wspiera  opiekunów  w  codziennych  obowiązkach  lub  zapewnia

czasowe zastępstwo w sprawowaniu opieki.

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie 

Okres świadczenia usługi: do 31 grudnia 2021 roku

Wymiar  godzinowy: program  przewiduje  limit  240  godzin  dla  usługi  opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w  ramach  pobytu

dziennego dla 1 osoby

Wymagania:

1. OPS umożliwia osobie niepełnosprawnej i/lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę

opieki wytchnieniowej;

2. kandydat powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi z orzeczeniem

o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

3. mile  widziane udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki  osobom niepełnosprawnym

oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji  w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,  pielęgniarki lub

innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby

niepełnosprawnej.

Ramowy zakres zadań na w/w stanowisku pracy:

1. usługi  opieki  wytchnieniowej  w  ramach  pobytu  dziennego  świadczone  będą  w  miejscu  zamieszkania  osób

niepełnosprawnych;

2. usługi  polegają  na  wsparciu,  odciążeniu  i/lub  zastępstwie  członków  rodzin  w  sprawowaniu  opieki  nad  osobami

niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty:

1. oferta  z  informacją  o  dotychczasowym  doświadczeniu  związanym  ze  sprawowaniem  opieki  nad  osobami

niepełnosprawnymi oraz proponowaną wysokością wynagrodzenia jednostkowego (godzinowego) za świadczoną usługę

(brutto);

2. ewentualne kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje;

3. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Informacje dodatkowe

1. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym:

usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub

z innych źródeł.

2. Maksymalny koszt 1 godziny usługi dziennej wynosi 35,91 zł brutto brutto (koszt brutto wraz z kosztem pracodawcy).

3. Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, pok. 4 (sekretariat)



w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14.07.2021 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje

data wpływu do jednostki.

4. Po  upływie  terminu  składania  dokumentów  kandydaci  zostaną  poinformowani  telefonicznie  o  dalszych  etapach

postępowania.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Boguszowie-Gorcach,  ul.  Kasprzaka  7,

58-370 Boguszów-Gorce. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: ops@opsboguszow.pl, 

2. Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych  jest  Aleksandra  Cnota-Mikołajec.  Kontakt  z  inspektorem jest  możliwy za

pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a,  b  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks Pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowniczej, 

4. Dane osobowe kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach mogą być przekazywane

organom władzy publicznej  lub podmiotom wykonującym zadania  publiczne na zlecenie  organów władzy publicznej,

wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji rekrutacji pracowniczej, 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz  art. 18 RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

e) do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się

z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-198

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych

osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją

niepodania wymaganych przepisami danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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