
oGŁoszENIE

O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM

oŚRoDKU PoMocY SPoŁEczNEJ w PoToKU GÓRNYM

l. Kierownik Gminnego ośrodklr Pomocy społccznej !v Potoku córnym oglasza
trabór na stanowiŚko

Asystcnta Rodzinv

Rodzai umowyr umowa zlecenie

Temin rcalizacji: styczeń 2o|4 t. do czelwiec 2014 r.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny na]eżcć będzie wsparcie i aktywizacja rodfin
zagrożonych wykluczcniem społecznym' w których występują problcmy opiekuńczo.
wychowawcfe z dzieónri oraz kierowanie procesem zmiany postav,' życiowych członkóW
Iodziny' Asystcnt będzie odpowiedzialny za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami
wskazanymi przez ośrodek. udzielanic im komplcksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu róI
rodricielskich.

Do Zadań asystenta rodzinv a]eżeć bedzic w szczcqólnościI

-diagnozowanie s]'tuacji rodziny,
-sporządzanie i akfualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną
.motywowanic rodziny do współpracy i działŃ mających na cclu pokonanie
problemów,
.komplcksowa pomoc m'in' wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz aktyu'ności
społecznej i zawodowej rodziny,
-nauka zarządzania budżetem domowynt.
-pomoc w plowadzeniu gospodarstwa domowego - podział obowiązków,
-systematyczne wiz}ty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem'
-plowadfcnie bieżącej dokunrentacji praoy z rodziną'
-składanic comiesięcznych infomacji dot. pracy z rodziną
- sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie ijej członkach'
-współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka' środowiskiem lokalnym oraz innymi
inst).tucjami,

- współpraca f jednostkami administracji rfądowej i samorządowcj, właściwymi olganizacjami
pozalządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizLrjącymi się w działaniach na
rzecz dziecka I rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyp|inarnym lub grupą roboczą o których mowa w ań. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prfcciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U' Nr l80, poz.
l493' z 2009 r. Nr 206, poz.l589 oruz z201o r' Nr 28, poz- 146 i Nr 125, poz. 842 z póżn.zń.)

lub innymi podmiotami' których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za liezbędną



Asystent rodfin)' będzic świadczył pracę z rodzinami w miejsctr zamieszkania rodziny lub
w miejscu wskazanym ptfe7, rodzi\ę '

3. Wymagania niezbędnc:

a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia' nauki o rodzinie lub praca

socjalna lub
c) wykształcenie wyższe Da dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy

z dziećmi lub lodziną lub studia pod)'plomowe obejmujące zakres plogramowy szkolenia
określony na podstawie ust' 3 ustaw} o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U.7' 201It., ft 149, poz. 887 ze zm') 1udokumentuje co najtnniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub

d) wykształcenie średnię i szkolenie z zakresu placy f dzicćmi lub f fodziną a takżc
udokumentowany co najnniej 3Jetni staŻ pracy z dzicćnri lub rodziną

e) niejes1 i nie była pozbawiona władzy lodzicielskicj oraz władza rodzicielska nie';estjej
zawieszona ani ograniczona.

f) wypełniarrie obowiązku alimentacyjnego w pżypadku gdy taki obowiąfek w stosunku do
niej \łynika z tyt. e8zekucyjnego.

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstu'o lub umyślDc
pżestępstWo skarbowc'

4. Wymagania dodatkowe:

'znajomość przepisó\,\' ustawy z dnia 9 czerwca 201 | r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
z^stępcze'i (Dz.U 'f 2013 r.. poz.]35' z poźn' zmianami).

- znajomość przepisówustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 |. (tj.Dz.u.7201'3 r.,
poz.I82, z późl. zmian)'

- wiedza i doświadcfenie w fakresic plawidłowego funkcjonowania rodziny'
- unriejętność samodfielncgo działania w pracy z rodziną i wykazywanie własnej inicjatyu'y.
- sumierrność. emPatia' końunikatywność. odpowiedzialność. obowiązkowość, rzetelność.
- kreatyw1ość i odporność na stres'
- wysoka kultura osobista.
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z lodziną
- prawo jazdy i własny samochód.
- nicposzlako\łana opinia.

5. Wymagane dokumcnty:

- aktualnc CV. list motywacyjny
.kopia dokumcntów potrt'ierdzających spełnienie niezbędnych wymagan dotyczących
wykształccnia

-kopia dokumentów potwieldzającyclr spełnienic niezbędnych uymagan dotyczących
posiadanych kwalifikacji zau'odowych (ocńyfikaty' dyplomy, upra.rłnienia. zaświadczcnia
o ukończeniu kursów)

- kopia dokumentów potwierdzających spc|nienic niezbędnych wymagań dotyczących
zatrudnięnia na danym stanowisku ( kopie świadectw pncy. umów o pracę, bądŹ rel.ercncje
z fakładu pracy)



- podpis2nie oświaclczenią zę kandydat rri€ był pnwomocnie skazany za przesĘpstwo umyślnę
lub umyślne przestępstwo skarbowe i ma pełną zdolność do czynóści irarłnyóh oraz korzysta
w pełri praw publicznych

- podpisanie klauzuli o tleści:'' w}'rażam zgodę na pIzetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rękrutacji, zgodnie z ustawa z dni a.29.08.|997t.
o ochronie danych osobo\łych ( Dz. U z 2o02t w |0|' poz,926 zwżn,zlr'')'

- innę dokumenty potwieldzające zdob}'tą Wiedzę i kwalifikacje.

ośrodek zast}zega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z rlTbratrymi k&ldydatami'

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.01.2014 roku osobiście w siedzibie
Gnrinnego ośrodka Pomocy społecznej w Potoku Gómym do godz. 14:00 lub drogą pocfową
na adręs: Gminny ośrodek Pomocy społecznej

Potok Górny l 1ó
23-423 Potok Gómy z dopiskiem ', Asystent rodziny''.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 84 6852500 wew.40 Iub 517 917 4ll

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona stonie irrtemetowej Urzędu Gminy

potokgomy.com.pl w zakładce pomoc społeczna i na stronie BIP Potok Gómy.

GMINNy oŚRoDEK
POMOCY SPOLECZNEJ

23.423 Potok Gómy
pow. bilgorajski, woj. lubelskle

tel.84 685-25-00 wew 40 hx 8460s23'33
Nrp 918-16-23-783 REGON 006055380

r::rffi.::;


