
 
 
 

Wójt Gminy Wijewo  

poszukuje kandydatów  do prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i 

poradnictwa  

dla opiekunów faktycznych projektu pt.  „Wspieramy lokalną społeczność –

Klub Senior w Gminie Wijewo!” 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 

7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – 

projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 

 

Przedmiotem ogłoszenia są  specjaliści do prowadzenia:   

I. Konsultacji z pielęgniarką  

II. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

III. Warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych czynności 

pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych 

 

Część I: Przedmiotem ogłoszenia są konsultacje z pielęgniarką w ramach projektu pt. 

„Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: opiekunowie faktyczni zajmujący się osobami niesamodzielnymi 

powyżej 60 roku życia zamieszkałymi na terenie gminy Wijewo (woj. wielkopolskie) oraz 

opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zagrożonym 

ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 2 h/os/rok = 16h/rok 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.04.2022 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa promocji zdrowia oraz 

promowanie prawidłowych zachowań higienicznych, nawyków żywieniowych i zachowań 

prozdrowotnych opieki nad chorym. Przekazywanie informacji dotyczących podstaw 

wykonywania pomiarów życiowych i edukacji przedmedycznej. 

Wykształcenie:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie 

pielęgniarskie lub pokrewne. 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

 

Część II: Przedmiotem ogłoszenia jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej w ramach projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub 

Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. 



 
 
Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty 

konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: opiekunowie faktyczni zajmujący się osobami niesamodzielnymi 

powyżej 60 roku życia zamieszkałymi na terenie gminy Wijewo (woj. wielkopolskie) oraz 

opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zagrożonym 

ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 x po 7 h 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.04.2022 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa w zakresie  udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wykształcenie:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie medyczne 

(ukończone studia minimum licencjackie, na kierunki pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne 

lub kierunki pokrewne). 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

Część III: Przedmiotem ogłoszenia są warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych 

czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych w ramach projektu pt. „Wspieramy 

lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!” realizowany  w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. 

Usługi społeczne i zdrowotne  – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie 

Uczestnicy projektu: opiekunowie faktyczni zajmujący się osobami niesamodzielnymi 

powyżej 60 roku życia zamieszkałymi na terenie gminy Wijewo (woj. wielkopolskie) oraz 

opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zagrożonym 

ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 1 x po 10 h 

Wymiar czasowy świadczenia usługi: czas trwania projektu (01.04.2022 r. -31.03.2023r.) 

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie poradnictwa w zakresie  - 
rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w 
różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Uzyskanie informacji o 
pielęgnacji codziennej (jak toaleta i zabiegi higieniczne) czy instruktaż przeprowadzania 
zabiegów aktywizujących (np. ćwiczenia usprawniające krążenie). 

Wykształcenie:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie medyczne 

(ukończone studia minimum licencjackie, na kierunki pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne 

lub kierunki pokrewne). 

Miejsce realizacji zlecenia: Brenno  ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo woj. Wielkopolskie 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV),  

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

3. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  



 
 
4. Pisemne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych,  

5. Klauzula RODO,  

6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 15:00 w Urzędzie 

Gminy Wijewo lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.  

 

 

Wójt Gminy Wijewo  
/-/ Mieczysław Drożdżyński 

 


