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OFERTA PRACY 

 

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 

zaprasza do składania ofert na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w 

ramach projektu „Mieszkalnictwo wspomagane” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020. 

I. Szczegółowy opis stanowiska pracy: pełnienie funkcji ASYSTENTA  OSOBISTEGO OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ w projekcie pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej 

„projektem”.  

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: 

- społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i 

innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie 

podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), 

- zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów 

aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), 

- edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na 

ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, 

korzystanie z biblioteki).  

 Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i 

stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie 

będzie prowadzone w mieszkaniach wspomaganych oraz na terenie miasta Białegostoku. Wymagane 

jest prowadzenie dokumentacji udzielanego wsparcia na drukach udostępnionych przez Pracodawcę. 

 

II. Niezbędne wymagania:   

1. Warunkiem zatrudnienia kandydata jako asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest 

uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych 

oraz kompetencji społecznych: 

- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, 

odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; 
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- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność 

zachowań asertywnych;  

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą 

zostać kandydaci:  

- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub 

osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;  

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy są gotowi odbyć 60-godzinne szkolenie asystenckie. 

Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej 

niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z 

minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat. Koszt 

szkolenia pokrywa pracodawca. 

 

III. Wymagane dokumenty: 

 a. CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów naboru,  

b. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w realizacji usług asystenckich 

(jeśli dotyczy).  

 

IV. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:  

 Termin: do dnia 02.08.2019 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu do biura.  

 Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail 

rekrutacja@mydlainnych.pl, w tytule: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej lub 

dostarczyć osobiście/pocztą do biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” -  ul. Antoniuk 

Fabryczny 34, 15-741 Białystok. Decyduje data wpływu dokumentów do biura. 

 

V. Warunki świadczenia pracy:  

 zajęcia indywidualne z uczestniczkami i uczestnikami projektu, w zajęciach uczestniczą 

kobiety i mężczyźni.  

 Forma umowy: umowa o pracę 

  Miejsce świadczenia pracy: Białystok  

 Wynagrodzenie w wysokości netto 2150-2550 zł w zależności od doświadczenia (za 1 etat) 

 Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019 r. 
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 6. Proces rekrutacji  

 I etap - Ocena formalna – wybór kandydatów spełniających formalne kryteria  

 II etap – Weryfikacja predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych (testy) 

 III etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami 

 

7. Osoba do kontaktu: Barbara Łuczaj, tel. 602 740 200. 

 

 

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.  

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 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. Ustaw 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). 

 

Białystok, 22.07.2019 r. 


