
Oferta Pracy: AsYstent RodzinY

Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

Wymiar czasu pracy: 40hltyg., stosunek pracy w systemie zadaniowego czasu pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie na|eżało między innymi:

. opracowanię i rea|izacja planrr pracy z rodziną we wspóĘracy z cztot.tkami rodziny i w konsu|tacji

z pracownikiem socjalnYm:

. opracowanie' we wspóĘracy z człolkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy Zastępczej, planu

pracy z rodziną który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy

zastępczej;

. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji Ąciowej, w tym w zdobywaniu umiejętnoŚci

prawidtowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

o udzie|anie pomocy rodzinom lv rozwiązywaniu prob|emów socja|nych;

. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicanych;

. udzielanie pomocy rodzinom w rozwięywaniu problemów wychowawczychzdziećmi'

. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

. motywowanie członkór,v rodzin do podnoszenia kwa|ifikacji zawodowych;

. udzielanie pomocy w poszukiwaniu. podejrnowaniu i utrzymauiu pracy zarobkowej;

. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, rnających na celu ksfattowanie

prawidłorvych wzorców rodzicielskich i ulniejętności psychospołecznych;

. udzie|anie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych:

o podejmowanie dziatań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożzenia bezpieczeństwa dzięci

i rodzinl

o prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych d|a rodziców i dzieci,

. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy zrodzillą

. dokonywanię okresowej oceny Sytuacji rodziny, nie rzadziej niz co pół roku' i przekazywanie tej oceny

podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. l ustawy o wsparciu rodziny ipieczy zastępczej:

. nronitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

. Sporządzanie na wniosęk sądu' opinii o rodzinie i jej członkach;

. wspótpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej. właściwymi organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach narzecz dziecka

i rodziny;

. współpraca z zespołeln interdyscyplinarnym lub grupą rob oczą, o których n]owa w alt. 9a ustawy z dnia

29 |ipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 7493, z 2009 r. Nr 206.

poz. 1589 oraz z20|O r. Nr 28, poz.l46 i Nr l25, poz. 842),lub innymi podmiotami, których pomoc

przy wykonyrvaniu zadań uzr'a za niezbędną.

Wymagania konieczne:

. obywatelstwopolskie,
o wykształcenie wyzsze na kięrunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca

socjalna,
o pełna zdolność do czynnoŚci prawnych orazkorzystanie z pełni praw pub|icznych'

o niekaralność zaprzestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.



Wymagania pożądane:

. co najmniej rocaty stai pracy z dziećmi lub rodziną

. znajomość regulacji prawnych z za|<resu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy
społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania
narkomanii, prawa pracy' przepisów o ochronie danych osobowych,

. obsfuga komputera, MS Offrce, Internet,

. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,

. umiejętność pracy w zespole,

. odpornoŚó na stres,

. odpowiedzialność,

. asert}iwność,
o rzetelność.
o systematycmość,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

o CV i list motywacyjny podpisane odręcanie,
. kopie dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie,
o podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do cąlnności prawnych, korzystaniu z pełri praw

publicznych i o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa
skarbowe,

o podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona w prąpadku gdy kandydat taką władzę
kiedykolwiek posiadał,

o podpisane oświadczenie , że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki
obowiązek został' natoŻony na podstawie Ęrtufu wykonawcze1o zatwierdzonego lub wydanego przez
Sź[d,

o dokumenty powinny być, opatrzone klauzulą Wyrażzam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie dla potrzeb ubiegania się o zatrudnienie,
zgodnie z ustawą zdnia20 wrzeŚnia |997r. o ochronie danych osobowych (i.t. Dz. z2002r.,Nr l0l,
poz. 926 ze nn.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 20008 r. o pracownikach samorządowych c.t. Dz. U.
Nr 223,poz. |458 zpóźn. zm.)'

osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do dnia 22 maja 20|2 r., osobiście kompletu dokumentów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,asystent rodziny'', do

ośrodka Pomocy Społecznej

u|. Partyzantów 3

05-155 Leoncin

ofeĘ odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Uwagi:

l. Praca asystenta wykonywana będzie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
oulacza to pracę takze w godzinach popofudniowych orazw dni ustawowo wolne od pracy.

2. Praca asystenta nie może byćtączonaz wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.


