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Ogłoszenie o rekrutacji  

Do Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych w Świątnikach Górnych 

 

Szanowni Państwo! 

W dniach od 21 czerwca do 30 lipca br. odbędzie się nabór chętnych do udziału 

w Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych osób niesamodzielnych w 

Świątnikach Górnych. 

 

Co oferuje Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych (CWON) 

 Udział w szkoleniach dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych: 

 Moduł A: Fizjologia procesu starzenia się, 20 miejsc, 

 Moduł B: Zasady podstawowej rehabilitacji osób niesamodzielnych, 20 miejsc, 

 Moduł C: Podstawowa opieka nad osobą niesamodzielną, 20 miejsc, 

 Moduł D: Pierwsza pomoc przedmedyczna, 30 miejsc, 

 

 Korzystanie z mobilnego doradztwa indywidualnego realizowanego w miejscu opieki, tj.: 

 Wsparcie pielęgniarki (coaching indywidualny), 20 miejsc, 

 Wsparcie psychologa – porada psychologiczna, 20 miejsc, 

 Wsparcie rehabilitanta (coaching indywidualny), 20 miejsc, 

 Wsparcie pracownika socjalnego (coaching indywidualny), 20 miejsc, 

 

 Korzystanie z usługi odciążeniowej, tj. opieki zastępczej w razie nieobecności opiekuna, 

 

 Korzystanie z grupy wsparcia, pomocy menadżera opieki i innych dostępnych w ramach 

projektu usług. 

 Udział we wsparciu jest bezpłatny. 

Kto może skorzystać ze wsparcia? 

Grupami docelowymi projektu są: opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, osoby 

niesamodzielne,  podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych 

Projekt skierowany jest do osób, które na co dzień niezawodowo opiekują się osobami 

niesamodzielnymi, tj. starszymi lub niepełnosprawnymi.  

Osoby z tereny Gminy Świątniki Górne i innych gmin KOF Krakowa, 

Udział we wsparciu nie jest ograniczony ze względu na niepełnosprawność. 
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Jak można się zapisać? 

W celu zapisania się należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi 

załącznikami w terminie wskazanym powyżej, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Świątnikach Górnych, przy ul. Krakowskiej 2.  

Pełna dokumentacja konkursowa do pobrania: 

Regulamin konkursu /pobierz/ 

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy /pobierz/ 

Zał. 2 Oświadczenie dot. danych osobowych /pobierz/ 

Zał. 3 Zakres danych osobowych /pobierz/ 

Zał. 4 Deklaracja uczestnika /pobierz/ 

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych w Świątnikach Górnych zostało utworzone w wyniku 

projektu  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.02, 

Poddziałanie 9.02.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji: od 1.05.2018 roku do 31.05.2021 


