Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Charakterystyka zawodu
Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i wykonuje polecenia osoby podopiecznej. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji,
2) wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
3) motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej,
4) świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 66

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w rocznej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Udzielanie pomocy i organizacja
wsparcia osobie niepełnosprawnej (organizacja pracy i opieka osoby niepełnosprawnej).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

3 503 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 44,5%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: asystent osoby niepełnosprawnej.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, tatrzańskim, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Natomiast duży deficyt osób poszukujących pracy odnotowuje się w Krakowie.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 46

MAX

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 44,1%

Analiza ofert pracy wykazała, iż kandydaci do pracy na stanowisku asystent osoby
niepełnosprawnej powinni przede wszystkim posiadać doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi bądź w charakterze opiekuna (m.in. medycznego, osoby starszej,
dziecięcego). W związku z tym bardzo często kandydatom stawia się również wymóg
posiadania umiejętności z zakresu wykonywania czynności higienicznych oraz pielęgnacyjnych. Pracodawcy od kandydatów oczekują również poczucia empatii, cierpliwości
oraz chęci pomagania innym.
Kluczowe umiejętności: dobieranie metod komunikowania się i negocjacji w różnych
sytuacjach społecznych; identyfikowanie problemów i kwestii społecznych występujących
we współczesnym społeczeństwie; określanie roli diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych; świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

WZROST OD 2015 r. o 35,3%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 19

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się językiem migowym; udzielanie pomocy
osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji; znajomość przepisów BHP; kursy z zakresu opieki geriatrycznej.

Opiekun osoby starszej 341202
Charakterystyka zawodu
Opiekun osoby starszej udziela pomocy i wykonuje polecenia osoby podopiecznej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
2) rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz
wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
3) udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
4) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym,
5) dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby
starszej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 23

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem
zawodu należą: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (organizacja pracy i opieka osoby starszej).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

3 503 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 73,3%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: opiekun osoby starszej, opiekun
w domie spokojnej starości.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, tatrzańskim, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Natomiast duży deficyt osób poszukujących pracy odnotowuje się w Krakowie.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 708

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 1%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 89

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 11,3%

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Z analizy ofert pracy wynika, iż osoby posiadające zawód opiekun osoby starszej mogą
podjąć pracę na stanowisku opiekuna w domu spokojnej starości oraz opiekuna osoby
starszej. U kandydatów na oba te stanowiska, pracodawcy najbardziej cenią sobie
doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, zarówno te zawodowe, jak i rodzinne.
Cenne są również umiejętności z zakresu wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych oraz dyplomy ukończenia kursów z zakresu opieki nad osobami starszymi.
Pracodawcy oczekują także od kandydatów posiadania następujących kompetencji
miękkich: komunikatywności, życzliwości, wyrozumiałości, cierpliwości, poczucia empatii
oraz wysokiej kultury osobistej.
Kluczowe umiejętności: rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu
osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem
lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą; dobieranie metod, technik,
narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu
zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.
Umiejętności trudno dostępne: rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej,
warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz
wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą; dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań
opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów
i potrzeb osoby starszej; znajomość przepisów BHP; udzielanie pierwszej pomocy medycznej; kursy z zakresu opieki geriatrycznej.

Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
Charakterystyka zawodu
Opiekun w domu pomocy społecznej sprawuje opiekę nad osobami podopiecznymi. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
2) opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczoleczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
3) sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
4) utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
5) wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 83

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem
zawodu należą: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (organizacja pracy i opieka nad osobą podopieczną).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

3 503 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 33,6%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun w domu spokojnej starości, pracownik hospicjum.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, tatrzańskim, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Natomiast duży deficyt osób poszukujących pracy odnotowuje się w Krakowie.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 125

MAX

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 29,8%

W ofertach pracy na wszystkie te stanowiska, na których może pracować opiekun w domu
pomocy społecznej najczęściej pojawia się wymóg ukończenia kursu opiekuna medycznego
bądź innych szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.
Bardzo istotne jest także posiadanie przez kandydatów następujących cech: komunikatywności, empatii, wysoki poziom kultury osobistej.
Kluczowe umiejętności: identyfikowanie problemów i kwestii społecznych występujących
we współczesnym społeczeństwie; określanie roli diagnozy społecznej w rozwiązywaniu
problemów społecznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej
i ubezpieczeń społecznych; rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego,
psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; opracowywanie indywidualnego planu
procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczoleczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz
zasoby instytucji.

SPADEK OD 2015 r. o 17,8%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 66

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

Umiejętności trudno dostępne: określanie roli diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych; rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; sprawowanie opieki nad osobą podopieczną
niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia
emocjonalnego; wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania
aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających
zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie; udzielanie pierwszej
pomocy medycznej.

Opiekunka dziecięca 325905
Charakterystyka zawodu
Opiekunka dziecięca wychowuje i opiekuje się dzieckiem. Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca
powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
2) pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
3) prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
4) promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
5) udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 183

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (organizacja pracy i opieka nad dzieckiem).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

3 104 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 9,9%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: opiekunka dziecięca, animatorka czasu wolnego, pracownik żłobka, opiekunka w domu matki i dziecka.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt opiekunów dziecięcych w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowskim, wielickim, tarnowskim, w Krakowie, w Tarnowie i Nowym
Sączu. Natomiast nadwyżka osób poszukujących
pracy w powiecie gorlickim.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 205

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

MIN

Kluczowe umiejętności: przestrzeganie zasad postępowania w przypadku podejrzenia
występowania przemocy; planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej
i edukacyjnej; prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój
psychomotoryczny dziecka; promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

WZROST OD 2015 r. o 12,6%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 79

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 29,5%

Kandydatom na wszystkie te stanowiska, na których może pracować opiekunka dziecka
stawia się wymóg posiadania doświadczenia w pracy z dziećmi, w szczególności w pracy
z większa grupą dzieci. W przypadku drugiego stanowiska pracodawcy oczekują ukończonego kursu animatora i animacji czasu wolnego, natomiast w pracy na pozostałych
stanowiskach taki kurs będzie stanowił atut kandydata. Bardzo często na stanowisko
pracownika żłobka wymaga się również aktualnej książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznych. Na każde z tych stanowisk niezbędne jest posiadanie następujących
cech: komunikatywności, kreatywności, posiadania odpowiedniego podejścia do dzieci oraz
umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Umiejętności trudno dostępne: przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu
życia; przestrzeganie zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania
przemocy; udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia; planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej
i edukacyjnej; pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenie
działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych; udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka; znajomość przepisów BHP; sprawność psychofizyczna; umiejętność obserwacji; umiejętności manualne.

Opiekunka środowiskowa 341204
Charakterystyka zawodu
Opiekunka środowiskowa sprawuje opiekę oraz wspiera społecznie osobę podopieczną. Absolwentka szkoły kształcącej
w zawodzie opiekunka środowiskowa powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa
zdrowotnego i higieny osobistej,
3) pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów,
sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
4) motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 122

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Świadczenie usług opiekuńczych (sprawowanie opieki społecznej nad osobą podopieczną).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: opiekunka środowiskowa,
pracownik domu opieki społecznej, pracownik
oddziału szpitalnego opieki długoterminowej,
asystent rodzinny.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących pracy w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowskim, wadowickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, tatrzańskim, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Natomiast duży deficyt osób poszukujących pracy odnotowuje się w Krakowie.

MIN

3 503 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 54,3%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 40

MAX

MIN

WZROST OD 2015 r. o 122,2%

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 24

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 52,9%

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Na wszystkie te stanowiska, na których może pracować opiekunka środowiskowa wymagane
jest posiadanie doświadczenia w pracy o podobnym charakterze, w szczególności z osobami
niepełnosprawnymi, zależnymi i starszymi. Pracodawcy oczekują przede wszystkim umiejętności z zakresu wykonywania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a także gotowości
do wykonywania prac domowych i dotrzymywania towarzystwa. Kandydaci na te stanowiska
powinni posiadać umiejętność skutecznego komunikowania się. Wymogiem jest także
niekaralność i uczciwość.
Kluczowe umiejętności: dobieranie metod komunikowania się i negocjacji w różnych
sytuacjach społecznych; identyfikowanie problemów i kwestii społecznych występujących
we współczesnym społeczeństwie; określanie zakresu oraz warunków korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo; organizowanie opieki oraz
wsparcia społecznego osobie podopiecznej; sprawowanie opieki nad osobą podopieczną
niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego
i higieny osobistej; pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa
domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania
posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej,
fizycznej i społecznej.
Umiejętności trudno dostępne: pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu
gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów,
sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych
warunków życia; odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków; kursy z zakresu opieki geriatrycznej.

