V Prešove, dňa 08. 01. 2016
OZNAM
Gréckokatolícka charita Prešov sa zapojila do výzvy Národného projektu podpory opatrovateľskej
služby, v prípade schválenia, opatrovateľská služba bude poskytovaná na území mesta Prešov a okolie,
mesta Snina a okolie a mesta Vranova a okolie.
Vzhľadom k podmienkam tohto projektu a jeho kontinuálneho zabezpečenia
(napr. ukončenie poskytovania služby zo strany opatrovaného, zastupovanie opatrovateľky)
počas 33 mesiacov Gréckokatolícka charita oznamuje nasledovné:
1.

Oslovujeme žiadateľov o opatrovateľskú službu a rodinných príslušníkov,
ktorí potrebujú opatrovateľskú službu pre seniora, dieťa, plnoletú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:
 8-hodinová služba počas pracovných dní,
 služba je spoplatnená 0,80 - 1 eur/za hodinu,
 právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z mesta/obce opatrovanej osoby
(podľa trvalého bydliska),
 potvrdenie o príjme (rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne) opatrovanej osoby.
V prípade potreby opatrovateľskej služby, môžete nás kontaktovať a informovať sa na dole uvedený kontakt
alebo zaslať žiadosť s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu na dole uvedenú adresu.
2. Gréckokatolícka charita Prešov, plánuje prijať do pracovného pomeru opatrovateľov a opatrovateľky.
Miesto výkonu práce bude v miestach bydliska opatrovaných osôb.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu opatrovateľa/opatrovateľky sú:
 ukončené zdravotnícke vzdelanie (v študijnom odbore: sestra, zdravotnícky asistent, sanitár,
 ukončený akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín,
 potvrdená prax tri roky v opatrovaní v domácnosti (priznaný peňažný príspevok na opatrovanie)
s vekom u uchádzača/uchádzačky o prácu nad 55 rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis a doklad o vzdelaní zasielajte poštou na adresu:
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Emailom na: gkcharita@gkcharita-po.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Dagmar Chanáthová
Telefón:0904/ 738 359, 051/ 77 239 70
Dôležité informácie z podmienok projektu:
Projekt bude realizovaný po dobu 33 mesiacov s predpokladaným možným začiatkom už od 01.02.2016
(určený rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby len počas trvania projektu).
Opatrovateľ/ka nesmie mať vyživovaciu povinnosť voči opatrovanej osobe
a nesmie s ňou bývať v jednej domácnosti.
Celkový počet zamestnancov zapojených do projektu, bude zvážený vzhľadom na ekonomické možnosti
Gréckokatolíckej charity Prešov.
Peter Valiček
riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov

