
NABÓR NA STANowISKo ASYSTENT RODZINY

Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku poszukuje kandydatów do zlecenia
czynności polegających na wykonywaniu zadań: ASYSTENTA RODZINY

Praca Asystenta będzie wykonywana W RAMACH UMowY ZLECENIA - przewidywany
okres zatrudnienia od wrześniaŻ}Il r. do grudniaŻ}ll r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. opracowanie i reaIizacja planu pracy z rodzinąwe współpracy z cńonkami
rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w
zdobywaniu umiej ętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego'

3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych'
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczychz

dziecmi,
6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy

zarobkowej,
9. mot}"wowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

ksztahowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecztych,

10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczegóIności poprzezudziałw zajęciach
psychoedukacyjnych,

11. podejmowanie działafl'interwencyjnych i zarudczych w sy'tuacji zagtoŻenia
bezpieczeistwa dzieci i rodzin,

12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dlarodziców i dzieci,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy zrodziną
14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,nie rzadziej niŻ co pół roku'
15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakonczeniu pracy zrodziną
16. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej człoŃach,
i7. współpracaz jednostkami administracji rządowej i samorządowej' właściwymi

or ganizacj ami p o zaruądowymi oraz innymi p o dm i otami i o s obami
specjalizującymi się w dziaŁaniach na rzecz dziecka i rodziny,

1 8. współp raca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą r obocząlub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadanuzna się zaniezbędną

19. inicjowanie programów socjalnych i aktywnych form wsparcia narzeczrodzin
pt zeŻyw Ąących trudno ści w wypełnianiu prawidłowych funkcj i opiekuńczo
wychowawczych.

Wymagania dla kandydata:

Zadariaasystenta rodziny moŻę wykonywać osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna,



2. wykształcenie wyŻsze na dowolnym kierunku uzupełnione szkolęniem z zaL<resu pracy
z dzieimi lub rodziną i udokumentuje co najmniej rcczny staż ptacy z dzięćmilub
rodzinąlub studiami podyplomolvymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, udokumentuje co najmniej
roczny stuŻ pracy z dziećmi lub rodziną,

3. wykształcenie średnie i szkolenie zza\łesupracy zdzięcmi lub rodziną atakżę
udokumentuje co najmniej 3-letni staŻptacy zdzięcmi lub rodziną,

4. nie jest i nie była pozbawionawładzy rodzicielskiej oraz wŁadza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona,

5. wypełnia obowią7ek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowią7ek w stosuŃu do
niej wynik a z tytlłłu e gzekucyj nego,

6. nie była skazanaprawomocnym wyrokiemzaumyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

7. posiada pełnązdolnośó do czynności prawnych orazkotzysta z pełni praw
publicznych;

8. posiada znaj omość przepisów prawa z za\<resu: ustawy z dnia 9 czerwca 20II r.

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca2004 r.
o pomocy społecznej, przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego.

oferty kandydatów powinny zawieraćz
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. oświadczęnia kandydata:

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

. oświadczęnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz Żekorzysta z pełni praw
publicznych,

. o WraŻeniu zgody naprzetwarzanie datych osobowych o treści: ,,WyruŻam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie pracy dlapotrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997t
o ochronie danych osobowych",

. oświadczenie, Żekandydat nie był skazany zaptzestępstwa popełnione umyślnie lub
umyślne przestępstwa skarbowe,

. oświadczenie kandydata o niekaralności,

. oświadczenie,Żekandydatnie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
władza ro dzicie l sk a nię zo stała mu zawi e szo na ani o gt anic zona,

. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjilY, w przypadku, gdy taki
obowiązek został nałoŻony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
za/nłłier dzonego przez sąd.

Miejsce i termin skladania dokumentów:



Dokumenty i oświadczenia powinny byó własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty naleĘ składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,rNabór na
asystenta rodziny" w terminie do dnia L7 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie
Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kłodzku Sekretariat lub przesłać drogą pocztową na
adres: ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d 57-300 Kłodzko

Dokumenty, które wpłynąpo wyŻęj określonym terminie nie będąrozpatrywane.
o terminie roznowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostanąpowiadomieni telefonicznie.


