
Oferta: Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych

Miejsce pracy : Katowice
Stanowisko: opiekun ośrodek dla bezdomnych
Informacje dodatkowe: 2 całe etaty- umowa o pracę, miejsce pracy: Schronisko dla 
Bezdomnych w Katowicach. Praca zmianowa  ( 3 zmiany)

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-15

Zakres podstawowych czynności

1. Wykonywanie pracy opiekuna tzn. w celu udzielenia wsparcia mieszkańców  
ponoszącym konsekwencje nieleczonej choroby alkoholowej we wzmocnieniu i 
odzyskaniu zdolności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz 
stwarzanie warunków umożliwiających rozwój

2. Sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem sanitarnym, p/poż, budowlanym , 
technicznym w Ośrodku dla bezdomnych - kontrola trzeźwości, odnotowywanie w 
raporcie , kontrola czystości wszystkich pomieszczeń Ośrodka (pokoje, łazienki, 
korytarze, magazyny nadzorowane przez mieszkańców, sala terapeutyczne i inne 
pomieszczenia),

3. Organizowanie pomocy medycznej w miarę możliwości i zależnie od stanu zdrowia 
mieszkańca (udzielenie I pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub 
skierowanie czy udzielenie informacji mieszkańcowi o możliwościach uzyskania 
pomocy doraźnej oraz miejscach i zakresie działania lekarzy rodzinnych, itp)

4. Praca z osobami bezdomnymi uzależnionymi w celu uczenia i utrwalania postaw 
trzeźwościowych, etycznych, zdrowego stylu życia rozwoju zainteresowań, 
wyrabianie dobrych nawyków zdrowotnych higienicznych sanitarnych, sportowych

5. Uczestniczenie w realizowanych programach socjalnych, terapeutycznych, 
wychowawczych mających wpływ na nabywanie przez mieszkańców umiejętności, 
takich jak: asertywność, odpowiedzialność, wyrażanie emocji, autoprezentacja, 
samo zatrudnienie, samorealizacja, itp.:

6. Ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy.

7. Współpraca z organizacjami społecznymi, w celu kompensacji działań 
zmierzających do zaspokojenia potrzeb i poprawy sytuacji osób wymagających 
pomocy.

8. Promowanie wzorców, rozwiązań problemów przez poradnictwo, czuwanie nad ich
 realizacją, prowadzenie  działań integrujących osoby bezdomne ze środowiskiem  
lokalnym oraz ocena ich efektywności.

•

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/


9. Prowadzenie dokumentacji pracy.

Wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie średnie

• Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

• Znajomość problemów społecznych, osób bezdomnych, zagadnień związanych z 
profilaktyką i leczeniem osób uzależnionych

• Umiejętności planowania i organizowanie pracy własnej

• Wysoki poziom w szczególności komunikacji, asertywnego zachowania nastawienia
na współpracę

• Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej 
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych 

• Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

  1.      Mile widziane

a.      doświadczenie zawodowe,

b.       prawo jazdy kategorii B i doświadczenie prowadzenia samochodu osobowego

c.      samodzielność, operatywność, pomysłowość w szukaniu rozwiązań, 
odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, empatia, obiektywizm

Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 



Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Opiekun w schronisku w Katowicach".

Oferty należy składać elektronicznie na adres kontakt@chsd.pl

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu 
poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Dzień rozpoczęcia pracy: 1 październik 2021 r.

Praca wymaga bezpośredniego kontaktowania się mieszkańcami Ośrodka, z innymi 
pracownikami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ul. Bolesławska 23

2. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla 
którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu 
celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

mailto:kontakt@chsd.pl


- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji 
bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o 
niepełnosprawności.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
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