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 Ogłoszenie o pracę 
 
W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.02.01-10-D003/22 pn. „ Rozwój usług opiekuńczych w 
Gminie Sadkowice ” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Gmina Sadkowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, 
prowadzi nabór 3 osób do pracy na stanowisko opiekunki środowiskowej/ opiekunki osób starszych 
do świadczeni usług opiekuńczych . 
 
1. Podmiot odpowiedzialny za zatrudnienie: 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach 
96-206 Sadkowice 53 
NIP: 835 154 52 84 
e-mail: gopssadkowiceks@poczta.onet.pl  
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Staszewski lub Emilia Albrecht tel. 46 815 68 
92, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, e – mail: gopssadkowiceks@poczta.onet.pl 
 
 
3. Wymagania: 
O stanowisko mogą ubiegać się osoby które posiadają co najmniej: 
- wykształcenie podstawowe 

- posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, 
pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu 
pomocy społecznej lub 
- posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie 
lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne 
szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 
przedmedycznej, przy czym organizację szkolenia zapewnia GOPS Sadkowice  
 
4. Warunki zatrudnienia: 
- czas pracy – cały etat 
- miejsce pracy: teren gminy Sadkowice, w domu osoby objętej pomocą w formie usług 
opiekuńczych (miejsca wskazane przez GOPS) 
- zwrot kosztów za dojazd do podopiecznych związany z przemieszczaniem się w trakcie 
godzin pracy 
- ekwiwalent miesięczny za odzież 
- zapewnienie środków ochrony indywidulanej w związku z występowaniem COVID – 19 
- wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
- zapewnienie szkolenia dla osób, które nie mają kwalifikacji  
- zatrudnienie na okres do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy 
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5. Zakres obowiązków będzie obejmował w szczególności:  
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane 

z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem 

posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości 

w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej 

i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, 

czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności 

dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy 

przemieszczaniu się); 

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc 

przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem 

czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny 

osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy 

zmianie pozycji); 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne 

wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, 

uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, 
utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby 
korzystającej z usług oraz społecznością lokalną).  

e) Inne obowiązki wskazane  w zakresie obowiązków. 
 
6. Dokumenty: 
- świadectwo ukończenia szkoły  
- zaświadczenia ukończonych kursów kwalifikacyjnych (jeśli kandydat posiada) 
- CV 
- podanie o pracę 
 
7. Informacje dotyczące złożenia aplikacji: 
Dokumenty kandydat musi złożyć do 27.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sadkowicach do godz. 10.00.  

 
 
 
 
 


