
 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W PACZKOWIE 

 

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z siedzibą w Brzegu w ramach realizacji zadania 

publicznego: „Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym”, pt.: „Prowadzenie mieszkania wspomaganego w 

Paczkowie” poszukuje pracownika na stanowisko: opiekun mieszkania. 

 

Kandydat musi: 

1. posiadać wykształcenie akademickie w obszarze nauk społecznych (np. pedagog, 
psycholog, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, pielęgniarka itp.) 

2. legitymować się doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym lub realizujących zajęcia / spotkania w formie zajęć psychoedukacyjnych 
lub psychospołecznych. 

 

Pozostałe wymagania: 

Opiekuna Mieszkania Wspomaganego powinna cechować: 

- empatia i cierpliwość, poszanowanie innej osoby 

- umiejętność motywowania innych do podejmowania aktywności i wspierania ich działania  

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

- radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 

- zaradność, dobra organizacja i rzetelność w wykonywaniu pracy 

  

Zakres obowiązków i czynności:                                                                                                      

Zadaniem opiekuna mieszkania jest wspieranie mieszkańców w czasie pobytu w mieszkaniu 

wspomaganym, bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania 

społecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w 

środowisku domowym oraz koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu 

wspomaganym  służących rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób chorujących 

psychicznie. Ponadto opiekun mieszkania powinien współpracować z rodzinami 

mieszkańców, pozostałym personelem zadania i Zleceniodawcą oraz zaangażowanie w 



opracowywaniu i wdrażaniu zasad, regulaminów, standardów dot. organizacji MW, w tym 

zasad rekrutacji mieszkańców. 

 

Forma zatrudnienia i inne niezbędne informacje:                                                                                                            

Umowa zlecenie na czas określony od dnia otwarcia MW do 31 października 2021, 80 godzin 

miesięcznie, realizacja usług w dni robocze oraz w dni wolne - weekendy w zależności od 

potrzeb mieszkańców. Mieszkanie wspomagane mieścić się będzie w Paczkowie przy            

ul. Staszica 8. 

Ponadto pracownik powinien odbyć darmowe szkolenie dla personelu mieszkań 

przygotowane przez organ administracji publicznej Województwa Opolskiego w ilości 160 

godzin.  

                             

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów rekrutacyjnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy pocztą tradycyjną lub przesyłką oraz 

osobiście: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg lub drogą 

mailową na adres: bssm1maja@wp.pl z dopiskiem Mieszkanie Wspomagane w Białej do dnia 

04-10-2019r. do godziny 12:00.   

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, itd.) winny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 
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Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest osobiście lub na adres email: 

bssm1maja@wp.pl 

3. Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). 

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na 

stanowisko opiekun mieszkania wspomaganego. 

5. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji 

oraz ewentualnego zatrudnienia. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości 

uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

10. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM nie prowadzi zautomatyzowanego 

przetwarzania danych. 
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