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NABOR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku poszukuje kandydatów do zleceniaczynności polegających na wykonywaniu zadań: ASYSTENTA RODZINY
Ptaca Asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia _ptzewidylwailY okreszatrudnienia od maja 2Ol5 r. do grudnia 2Ol5 r.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

' opracowanie i realizacja planu 
Plu.y z rodzinąwe współpracy z człorlkami rodziny ikonsultacji z pracownikiam socjalnym, L

' udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji Życiowej,w tym w zdobywaniuumiejętności prawidłowego p.o*uł'.'iu gospóda.ri*u_do-oń;",'
' udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązy.ń*iu problemów soc3aTr'yct,

w rozwiązywaniu problemów psychologi cznych,
w tozwięywaniu problemów wychowi,nrc zychz

. udzielanie pomocy rodzinom. udzielanie pomocy rodzinom
dziecmi,

. wspieranie akty"wności społecznej rodzin,
' motywowanie członków rodzindo podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
' udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podej-o**i,, iutrzymaniu pracy zarobkowej,' motywowanie do udziału w zajęciachgruiowych dlarcdłico;' ńj;;y.h na celukształtowanie prawidło!\Tch wzorców roazicielskich i umiejętnościpsychospołecznych,

' udzielanie wsparcia dzieciom' w szczegolności poprz ęz udział w zajęciachpsychoedukacyjnych,
o podejmowanie działaninterwencyjnych i zarad,czychw sytuacji zagroŻeniabezpieczeństwa dzieci i rodzin.o prowddzenie indywidualnych konsultacji wychowaw czych d2a rodzicow i dzieci,o prowadzęnie dokumentacji dotyczącejp.u.y z rodziną
' dokonywanie.okreloY"j ócenysytuułi'oariny , nie rzadziej niŻco pół roku,' monitorowanie funkcjonowani aiodziiy po ,uiro*reniu pracy zrodziną' sporządzanie na-wniosek sądu opinii o .oa'irri" i jej członkach,
' współPracaz jednostkami administracji rządoweiiiu*o.'ąaowej, właściwymiorganizacjamipozarządowymi oraz innymipoańiotu-i i osobami specjalizującymisię w działaniach na rzecz dziecka 

' 
,oa2rny,

' współPTaca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą r obocząLub innymipodmiotami, których pomoc przy wykonywaniu źadanuzna się zaniezbędną' inicjowanie programów socjalnych i aktywny.h f"; wsparcia narzeczrodzinprzeżywających trudności w wypełnianiu prawidłowycn hmtc; i opi.Lun.'owychowawczych.

Wymagania dla kandydata
Wymagania niezbędne:

Zadania asystenta rc dziny moŻe wykonyrvać osoba, która:

o posiada wykształcenie v,ryŻszena kięrunku pedagogika, psychologia, socjologia,nauki o rodzinie lub praca socjalna,



wykształcenie wyŻsze na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakręsu pracy
zdziecmi lub rodzinąi udokumentuje co najmniej Toczrly stuŻpracy zdziećmilui
rodzinąlub studiami podyplomolvymi obejmującymi zakres proglamowy szkolenia
zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, udokumentuje co najmniej
roczny staŻ pracy z dziećmi lub rodziną,
wykształcenie średnie i szkolenie z zaktesu praay z dzieimi lub rodziną atakŻe
udokumentuje co najmniej 3-letni staŻ pracy z dzieÓmi lub rodziną,
nie jest i nie była pozbawionawładzy rodzicielskiej orazwładzarodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynik a z tyttilu egzekucyjnego,

6. nie była skazanaprawomocnym wyrokiem zaumyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

7. posiada pełnązdolność do czynności prawnych orazkorzysta
publicznych;

zpełnipraw

8. posiada znajomość przepisów prawa z zal<ręsu ustawy z dnia9 czetwca2}Il r.
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca21O4 t.
o pomocy społecznej' ptzeciwdziałaniaptzęmocy w rodzinie , przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista,
2. znajomośó lokalnego środowiska oraz umiejętnoś c nawiązywania współpracy z
jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
3. znajomość obsługi komputera,
4. umiejętnośó prowadzeniapracy z klientem, w szczegolności z klientęm trudnym,
5 . samodzielność w działaniu or az lvykazywanie własnej inicj atywy,
6. umiejętnośó zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinąWeatywność'
7.odpomośó na stres,
8. nieposzlakowana opinia.

oferty kandydatów powinny zawierać:
Wymagane dokumenty

1. życiorys (Cv) z podaniem numeru telefonu kontaktowego'
2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy

zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. oświadczenia kandydata:

' o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
rodziny,

' oświad czenie o pełnej zdolnoŚci do czynności prawnych oruz Że korzystaz pełni praw
publicznych,
o wyrażeniu zgody naptzetwarzanie danych osobowych o treści: ,,WyrłŻamzgodęna
przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie pracy dlapotrzei
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997t
o ochronie danych osobowych",

oświadczenie, żeku"tdydat nie był skazany zaprzestępstwa popełnione umyślnie lub
umyślne przestępstwa skarbowe'

2.

3.

4.

5.



. oświadczenię kandydata o niekaralności,

. oŚwiad czenie, Że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
vrłładzarodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

. oświadczenie, Żekandydat wypełnia obowiązek alimentacyjilY, W przypadku, gdy taki
obowiązek został nałoŻony na podstawie t1.tułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwter dzonego przez sąd.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty naleŻy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na
asystenta rodziny" w terminie do dnia 04 maja 2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie
ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku Sekretariat lub przesłać drogą pocztową na
adres: OŚrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d 57-300 Kłodzko

Dokumenty, które wpłynąpo .vqiżej określonym terminie nie będą rozpatrywane'
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


