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Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej Oglasza nabór na wolne stanowisko 

Asystenta Rodziny 

Wymiar ezasu pracy: 40 h/tyg., urnowa ziecenie. 

Do glownych zadañ osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny bçdzie naIealo miçdzy innymi: 

opracowanie i realizaeja planu pracy z rodzinq we wspOlpracy z ezionkami rodziny i w konsultacji 

z pracownikiem socjalnym; 

• opracowanie, we wspOpracy z czbnkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastcpczej, planu 

pracy z rodzinq który jest skoordynowany z planern pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastçpczej; 

• udzielanie pornocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym w zdobywaniu umiejçtnoci 

prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

• udzielanie pornocy rodzinom w rozwizywaniu problemOw socjalnych; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemOw psychologicznych; 

• iidzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemOw wychowawczych z dzieámi; 

• wspieranie aktywnoci spolecznej rodzin; 

• motywowanie czlonkOw rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzyrnaniu pracy zarobkowej: 

• motywowanie do udzialu w zajçciach grupowych dia rodzicOv rnajjcych na celu ksztaltowanie 

prawidlowych wzorcOw rodzicielskich i umiej çtnoci psychospolecznych; 

• udzielanie wsparcia rodzinom, w szczeg61noci poprzez udzial w za(lçciach psychoedukacyjnych; 

• podejmowanie dzia1ai interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagroenia bezpieczeñstwa dzieci 

i rodzin; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dia rodzicOw i dzieci, 

• prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin4; 

• dakonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej 	co pot roku, i przekazywanie tej oceny 

podmiotowi, o ktOryrn mowa w art. 17 ust. I ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastçpczej; 

• monitorowanie funkcjonowania rodziny p0 zakoñczeniu pracy z rodzina; 

• sporzjdzanie na wniosek sdu, opinii o rodzinie i jej czTonkach; 

• wspOlpraca z jednostkami administracji rz4dowej i samorzqdowej, w1aciwymi organizacjami 

pozarzdowymi oraz innymi podmiotami i osobarni specjaIizujcymi sic w dzialaniach na rzecz dziecka 

i rodziny; 

• wspOlpraca z zespolern interdyscyplinarnym lub grup4 robocz4, o ktOrych inowa w art. 9a ustawy z dnia 

29 Iipca 2005 r. o przeciwdziaianiu przernocy w rodzinie (Dz.0 Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, 

poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotarni, ktOrych pomoc 

przy wykonywaniu zadañ uzna za niezbçdn. 



Wymagania konieczne: 

• obywatelstwo polskie, 

• wyksztakenie wysze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca 
socjalna; lub wyksztakenie wyzsze na dowolnym kierunku uzupelnione szkoleniem z zakresu pracy z 
dzieémi lub rodzinq i co najmniej roczny sta2 pracy z dzieámi lub rodzin4; lub wyksztalcenie §rednie i 
szkolenie z zakresu pracy z dzieëmi lub rodzinq i Co najmniej 3-letni sta2 pracy z dzieámi lub rodzin. 

• pelna zdolnosé do czynnoci prawnych oraz korzystanie z pehii praw publicznych, 

• niekaralno§6 za przestçpstwo umyIrie lub umy1ne przestçpstwa skarbowe. 

Wymagania pozdane: 

• Co najmniej roczny sta2 pracy z dzieámi lub rodzin, 

• znajomoé regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastçpczej, pomocy 
spolecznej, przeciwdzialania przemocy w rodzinie, przeciwdzialania alkoholizmowi, przeciwdzialania 
narkomanii, prawa pracy, przepisów 0 ochronie danych osobowych, 

• prawo jazdy kat. B 

• obstuga komputera, MS Office, Internet, 

• latwoá w nawizywaniu kontaktów interpersonalnych, 

• umiejçtho5 pracy w zespole, 

• odpomogd na stres, 

• odpowiedzialno,á, 

• asertywnoé, 

• rzetelno,é, 

• systematycznoó, 

Wymagane dokumenty I owiadczenia: 

• CV i list motywacyjny podpisane odrçcznie, 

• kopie dokumentOw potwierdzajcych posiadane wyksztalcenie, 

• podpisane owiadczenie o pefriej zdolnoci do czynnoci prawnych, korzystaniu z pehii praw 
publicznych i o nie karalnoci za przestçpstwa popelnione umylnie lub umy1ne przestçpstwa 
skarbowe, 

• podpisane owiadczenie, ze kandydat nie jest i nie by1 pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz wladza 
rodzicielska lie zostaa mu zawieszona ani ograniczona w przypadku gdy kandydat takq wladzç 
kiedykolwiek posiadal, 

• podpisane owiadczenie, 2e kandydat wypelnia obowiqzek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki 
obowizek zostal naozony na podstawie tytulu wykonawczego zatwierdzonego lub wydanego przez 
sd, 



• dokumenty powinny bye opatrzone k1auzuk: Wyraam zgodç na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Orodek Pomocy Spolecznej w Leoncinie dia potrzeb ubiegania sig o zatrudnienie, 
zgodnie z ustaw4 z dnia 20 wrzenia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. z 2002r., Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) oraz ustaw4 z dnia 21 listopada 20008 r. o pracownikach samorzdowych (j.t. Dz. U. 
Nr 223, poz. 1458 z pOn. zm.). 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do dnia 18 sierpnia 2015 r., do godz. 16.00, kompletu 
dokumentów zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,,asystent rodziny", osobicie lub pocztq (decyduje data 
wplywu), do 

Osrodka Pomocy Spolecznej 

uL Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Oferty odrzucone zostanq komisyjnie zniszczone 

Uwagi: 

1. Praca asystenta wykonywana bçdzie w ramach umowy ziecenia. Oznacza to pracç take w godzinach 
popol'udniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 

2. Praca asystenta nie moze byC lczona z wykonywaniem obowizkOw pracownika socjalnego w miejscu. 


