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Oferta pracy: Asystent Rodzin

Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej Oglasza nabOr na wolne stanoisko
Asystenta Rodziny
Wvmiar czasu pracy: 40 h/tyg., umowa ziecenie.

Do glównveli zadaii osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny bçdzie naIealo miçdzy innymi:
•

opracowanie 1 realizacja planu pracy z rodzin

wspOlpracv z cilonLami rodziny 1 w konsultacji

z praco n ikiern socja Inynn
•

opracowanie, we wsp&Ipracy z czonkarni rodziny I koorthnaiorem rodzinnej pieczy zastç'pczej. planu
pracy z rodzin, ktOry jest skoorclynowany z planem pomoc dzieckU umieszczoncinu w pieczy
zastçpczej

•

w tvni w zdobywaniu urniejçtnoci

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacli 2ciow
prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego:

•

udzielanie pornocv rodzinolTl w roz iuzy\an iu problenlow socjalnych

•

udzielanie pornocy rodzinorn w rozwiazywaniu prob1em6 psychologicznvch;

•

udzielanie pornocy rodzmom w rozwiaz waniu prohiemOw wychowawczych z dzierni:

.xspieranie aktywnoci spolecznej rodzin:
lIotvwnwan Ic czlonkOw rodzin do podnoszenia kwali fikacj I zav. odowycii
•

udzielanie ponlocy w poszukiwaniu. podejmowaniu I utrzvmaniu prac' zarobkowcj:

•

motywowanie do uciziahi w zajçciach grupoych dla rodzi. ow. najcvch na ce1u ksztaltowanie
prawidowych wzorcOw rodzicielskich I urniejernoci ps'chospok'cznych:

•

udzielanie wsparcia rodzinorn, w szczegOlnoci poprzez udzial w zajeciach psychoedukacvjnych:

•

podejmowanie dzialañ interwencyjnych I zaradczych w s'tuacji zagroenia bezpieczeñstwa dzieci
i rodzin,

•

prowadzenie indywidua!nych konsultacji wychowawczvch dla rodziców I dzieci.

•

prowadzenie dokurnentacji dotyczcej pracy z rodzin4.

•

dokonwanie okresowej oceny sytuacji rodziny. nie rzadziej ni2
podmiotowi, o ktOrym mowa w art. 17 ust. I ustawy

0 kN sparciu

Co

p6l roku. i przekazywanie tej oceny

rodziny 1 picezy zastepczcj
rodznq

•

monitorowarne funkcjonowania rodziny po zakoñczeniu pracy

•

sporzdzanie na wniosek sadu, opinhi o rodzinie I jej ezionkach:

•

wspOtpraca z jednostkami adminisflacji rzdowej I sarnorzadowej, wIaci\ynih organizacjanhi

L

pozarzdowvrni oraz innyrni podmiotarni i osobarni spccjalizujac\mi sic w dzialaniach na rzecz dziecka
I rodzin
•

wspOtpraca z zespotem interdyscvplinarnyrn lub grupa roboczq o ktOrych mowa w art. 9a ustawy z dnia
29 hpca 2005 r. o przeciwdzia4aniu przemocy w rodzinie (Dz.[,.' Nr 180, poz. 1 493, z 2009 r. Nr 206.
poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28. poz.146 I Nr 125. poz. 842). lub innynli podmictami, ktOrych pornoc
przy wykonvwaniu zadañ uzna za niezbcdna.

Wymagania konieczne:
obywatelstwo poiskie,
•

wyksztalcenie wysze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie tub praca
socjalna: tub wyksztalcenie wy2sze na dowolnym kierunku uzupehiione szkoleniem z zakresu pracy z
dzieérni tub rodzin4 i co najmniej roczny staz pracy z dzieéini tub rodzinq tub wyksztacenie §rednie I
szkolenie z zakresu pracy z dzieëmi tub rodzin4 I co najmniej 3-letni sta2 pracy z dzieëmi tub rodzina.
pena zdolnoé do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych.
iiiekaralnoé za przestçpstwo umylne tub umylne przestçpsta skarbowe.

Wymagania pozdane:
Co najmniej roczny sta2 pracy z dzieémi tub rodzina,

znajomoá regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodzinv i sysremie pieczv zastçpczej, pomocy
spolecznej, przeciwdzialania przemocy w rodzinie, przeciwdzialania alkoholizrnowi, przeciwdzialania
narkomanii, prawa pracy, przepisOw o ochronie danych osobowych,
•

prawojazdy kat. B

•

obsiuga komputera, MS Office, Internet,

•

Iatwoë w nawiqzywaniu kontaktOw interpersonalnych.

•

umiejetnoë pracy w zespole.

•

odpomoé na stres,

•

odpowiedzialno,

•

asertywnoé.

•

rzeteIno,

•

systematycznoë,

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
CV i list motywacyjny podpisane odrçcznie,
kopie dokurnentOw potwierdzajcych posiadane wyksztalcenie,
podpisane owiadczenie o peknej zdolnoci do czynnoci prawnych, korzystaniu z peni praw
publicznych I o nie karalnoci za przestçpstwa popenione umylnie tub umylne przestpstwa
skarbowe,
•

podpisane owiadczenie, ze kandydat nie jest i nie byl pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz wladza
rodzicielska nie zostala mu zawieszona ani ograniczona w przypadku gdy kandydat takq wladzç
kiedykoiwiek posiadal,

•

podpisane oviadczenie, ze kandydat wypelnia obowizek alirnentacyjnv, w przypadku, gdy taki
obowiazek zostal naoony na podstawie tytuu wykonawczego zatwierdzonego tub wydanego przez
sqd,

•

dokumenty powinny bye opatrzone kIauzu1: Wyraarn zgodç na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Orodek Pomocy Spolecznej w Leoncinie dia potrzeb ubiegania sie o zatrudnienie,
z(yodnie z ustawq 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 sarnorzdowych j.t. Dz. U.
Nr 223, poz. 1458 z pon. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do dnia 09 wrzenia 2016 r., do godz. 15.00, kompletu
dokumentów zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,,asystent rodziny", osobicie lub poczt (decyduje data
wplywu), do
Osrodka Pomocy Spolecznej
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
Oferty odrzucone zostanq kornisyj nie zniszczone
Uwagi:
1.

Praca asystenta wykonywana bçdzie w rarnach umowy ziecenia. Oznacza to pracç take w godzinach
popoludniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

2.

Praca asystenta nie rnoe byC lczona z wykonywaniem ohowizkOw pracownika socjalnego w miejscu.

