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,", o:itf,tiłffi#ryŁ*Y_9_:NA sTANowISKo PRACY - ASYSTENT RODZINY
W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW POTOKU WIELKIM

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby

na stanowisko pracy - asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

I. \ilymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu asystenta rodziny wskazane są

w ustawie z dnia9 czerwca2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 82l z późn. zm.).

Zgodnie zpowyższymi zapi§ami asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada:

a) Wykształcenie wyższę na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna lub
b) wyksźałcenie wyżs zę na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zahesu pracy z dzięómi
lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dzieómi lub rodziną lub studiami

podlplomolyymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i
udokumenĘe co najmniej roczny stńpracy zdzieómi lub rodziną lub;

c) wyksźałcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie zzahesu pracy zdzięómi lub rodziną, a

takzę udokumentuje co najmniej 3-letni stńpracy z dziećmi lub rodziną;
2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

zawieszona ani o gr aniczona.
3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny * w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej

wynika z tyin:lu egzekucyj nego.

4. Nie była skazarta prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
l.Znajomość regulacji prawnych z za7łęsu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, przeciwdzińania przemocy w rodzinieo przeciwdziŃania alkoholizmowi,
przeciwdzińania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
- Obsługa komputera, MS Office, Internet

- Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Odpornośó na stres,

- Odpowiedzialność,
- Asertyvmośó,
- Rzetelnośó,
- Dyspozycyjnośó
2. Prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem.

III. Zakres p o dstawowy ch zadań wykonywanych na stanowisku :

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. Opracowanie, we współpracy z cńoŃarrti rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

planu praęy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w
pieczy zastępczej.

3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji Ąciowej, w tym w zdobywaniu
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umiej ętno ści prawidłowe go prowadzenia go spodarstwa domowego.
4.udzięlanie pomocy rodzinom w rczwiązywaniu problemów socjalnych.
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozńązywaniu problemów psychologicznych.
6.UdzięIarlie pomocy rodzinom w rczńązywartiu problemów wychowawczychz dziećmi.
7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifi kacji zawodowych.
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
1O.MotYwowanie do udziafu w ząęciach grupowych dla rodziców, mających na celu ksźałtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
llUdzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzezudziałw zajęciachpsychoedŃacyjnych.
12. Podejmowanie dzińń interwencyjnych i zaradcrych w sytuacji zagrożeńa bezpieczeństwa
dzieci i rodzin.
13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dlarodziców i dzieci;
1 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ptacy z rodziną.
15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ńe rzadziej niż co pół roku i ptzekazywanie tej
oceny kierownikowi.
16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy ztodziną.
17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej człotlkach.
18. WsPÓłPraca zjednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi oryanizacjarni
PozarządowYmi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w dziŃaniach na rzecz
dzieckai rodziny.
19. WsPÓłptaca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z
dnia 29 liPca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których
pomoc przy wykonywaniu zadń jestniezbędna.
20. Ptzy gotowywanie dokumentacji do archiwizacj i.
Iv warunki zatrudnienia
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
- Praca w miejscu załnieszkaniarcdziny, ewentualnie w miejscu wskazanymprzezrodzinę.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
- Własnoręcznie podpisany zyciorys,
- KserokoPie dokumentów potwierdzających posiadane wyksźałcenie, dodatkowe kwalifikacje
oraz ewentualne doŚwiadczenie zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem,
- OŚwiadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publi cznych
(wzór załączniknr 1),

- ZaŚwiadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa
skarbowe,
- OŚwiadczeńe, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz ńadza
rodzicielskanie została mu zańeszana ani ograniczonaw przypadku gdy kandydat taką władzę
kiedykolwiek posiadał, (wzór zńącznikllr 2),
- OŚwiadczenie o niełączeniu pracy asystenta rcdziny z wykonywaniem obowiązków pracownika
socjalnego, (wzót zńącznikff 3),
- Dokumenty powinny byó opatrzone klauzurą: wyrńarrl zgodę na przetwatzanie moich danych
osobowYch Ptzez OŚrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dla potrzeb ubiegania się
o zatrudnienie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z
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2019 r. poz. l78I) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządolvych
(tj.Dz.U. z2019 r. poz.1282 zpóźn.zm.),
- dodatkowo mozna złoĘć referencje, rekomendacje.
VI. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumęntów na adres: Ośrodęk
Pomocy Społecznej Potok Wielki 106,23 -313 Potok Wielki lub ńożęnie osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach7.30 - 15.30, w kopercie oznaczonej
dopiskiem ,,Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy asystent rodziny w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Potoku Wielkim " w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022r,

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem pocńy lub kuriera, decyduje data
dostarczenia.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną kandydaci poinformowani
telęfonicznie.
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