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OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PROJEKTU 
NA STANOWISKO  

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

 

Obowiązki: 

• wspieranie osób z niepełnosprawnościami ze względu na całościowe zaburzenia 

rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera) w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 

codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, 

• wspieranie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych 

miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego,  

• wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

• wspieranie w życiu zawodowym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów 

pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),  

• asystowanie w udziale w życiu edukacyjnym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do 

szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych, 

• wsparcie w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki), 

• opracowanie kontraktu trójstronnego dla każdej osoby objętej usługami asystenckimi 

określającego sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa 

osoby z niepełnosprawnością. 

 



 
 

Projekt pt.: "Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem" nr RPPD.07.02.02-20-0018/21 jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Fundacja Wspierania Rodziny  
i Społeczeństwa ISKRA 

ul. Jurowiecka 21 lok. 7, 15-101 Białystok 
NIP 542-33-57-172, KRS 0000781762 

 

e-mail: biuro@fundacjaiskra.org 
telefon: 501-614-860 

www.fundacjaiskra.org 

 

Wymagania: 

• empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, 

odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; 

• pożądane: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

umiejętność zachowań asertywnych, 

• warunkiem zatrudnienia kandydata będzie ukończenie szkolenia w ramach projektu oraz 

uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji 

osobowościowych oraz kompetencji społecznych. 

Zapewniamy: 

• stabilną umowę na czas realizacji projektu w wymiarze od ½ do 1 etatu – do uzgodnienia, 

od listopada, 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• szkolenia dla asystentów usług asystenckich, więcej informacji pod linkiem: 

http://kta.bialystok.pl/20,A-aktualnosci-0-56.html 

• pracę w dynamicznym zespole. 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 5 października 2022 r. na adres: 

Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA 

E-mail biuro@fundacjaiskra.org 

Biuro ul. Jurowiecka 33 lok. 4, 15-101 Białystok 

Telefon 503 828 348 Monika Kożuchowska - Dojlido 

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami 


