OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu poszukuje osób ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)
na terenie Gminy Stromiec
1. Rodzaj umowy : zlecenie
2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2022 r.
3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (dziecko ze spectrum autyzmu) – 2 godziny tygodniowo, w tym:
a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, takich jak:
samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami,
rówieśnikami w miejscu nauki oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i
spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji
b) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu: współpraca ze
specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno –
terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze
specjalistycznych usług – terapia logopedyczna
4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. poz.
1598, ze zm.
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności
pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
- posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu
psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno
– wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone rzez
osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co
najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość
konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi
wymagane kwalifikacje,
- posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji
do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności,
prowadzenia treningu zachowań społecznych.
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