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PROJEKT PILOTAŻOWY 

NOWE SPOJRZENIE NA 
AKTYWIZACJĘ I WYTCHNIENIE 

Jesteś lub byłeś opiekunem osoby zależnej; 

Chcesz profesjonalnie wykonywać usługi opiekuńcze; 

Chcesz wrócić na rynek pracy; 

Interesuje Cię opieka wytchnieniowa; 

Szukasz pomysłu na siebie i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia; 

Chcesz być potrzebny i pomagać ludziom … 
 

Ten projekt jest dla Ciebie!  
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PROJEKT PILOTAŻOWY 

NOWE SPOJRZENIE NA AKTYWIZACJĘ I 
WYTCHNIENIE 

Kogo szukamy? 
 

Osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, nieaktywnych zawodowo, 

należących do grupy: 

 opiekunów osób zależnych (z wyłączeniem osób korzystających 

ze świadczeń z tytułu opieki nad osobą zależną, wynikających z 

ustaw: o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz o 

świadczeniach rodzinnych), 

 byłych opiekunów osób zależnych, którzy utracili podopiecznego 

lub zaprzestali sprawowania opieki nad nim; 

Co oferujemy?  
Otrzymasz: 

 wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz Twojego 

osobistego opiekuna;   

 szkolenia z zakresu profesjonalnej opieki, pierwszej pomocy, ale 

też prawo jazdy aby zwiększyć Twoją mobilność; 

 praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy; 

 możliwość zawarcia umowy wytchnieniowej, będącej 

innowacyjnym instrumentem wspierającym Twój powrót na rynek 

pracy. 

Dlaczego warto? 
Masz szansę: 

 rozwinąć swoje nieformalne umiejętności;  

 znaleźć źródło dochodu; 

 pomagać ludziom; 

 uczestniczyć w projekcie, który testuje całkiem nowe rozwiązania 

no polskim rynku usług opiekuńczych oraz polskim rynku pracy. 

Skontaktuj się z nami ! 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy 

ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica 

Koordynator projektu: Małgorzata Wiśniewska 

Tel. +48 56 649 89 60   

 

Na jakie potrzeby 

odpowiada projekt? 
   

Coraz więcej osób 

potrzebuje 

profesjonalnej opieki 

ze względu na stan 

zdrowia, 

niepełnosprawność, 

podeszły wiek; 
 

Krewni, sprawujący opiekę 

nad osobą zależną, 

potrzebują „wytchnienia”, 

kogoś kto ich czasowo 

zastąpi, gdy będą musieli 

wyjść do sklepu, urzędu, 

lekarza; 

Długotrwałe sprawowanie 

opieki nad osobą zależną 

powoduje wyłączenie z 

rynku pracy, 

dezaktualizację 

zawodowych kwalifikacji, 

zerwanie więzi 

społecznych, 

marginalizację własnych 

potrzeb opiekuna; 

Profesjonalne podejście do 

zagadnienia opieki to 

praca i rozwój zawodowy 

dla opiekuna oraz 

bezpieczeństwo i komfort 

dla podopiecznego.  

  


