Kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku
og asza nabór na wolne stanowisko pracy
asystent rodziny
w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej
w Opatówku
Plac Wolno ci 14
62-860 Opatówek
1.Wymagania niezb(dne: asystentem rodziny mo*e by+ osoba, która:
- Posiada obywatelstwo polskie
- Posiada wykszta cenie:
- dyplom uko czenia studiów wy szych na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna
- dyplom uko czenia studiów wy szych na dowolnym kierunku uzupe niony szkoleniem
z zakresu pracy z dzie mi lub rodzin! i udokumentowany co najmniej roczny sta pracy
z dzie mi lub rodzin! lub studiami podyplomowymi obejmuj!cymi zakres programowy
szkolenia okre"lony na podstawie Rozporz!dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia
9 grudnia 2011 r. w sprawie szkole na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r., nr 272, poz. 1608)
i udokumentowany co najmniej roczny sta pracy z dzie mi lub rodzin!
- wykszta cenie "rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie mi lub rodzin!, a tak e
udokumentowany co najmniej 3-letni sta pracy z dzie mi lub rodzin!
- nie jest i nie by /by a pozbawiony/a/ w adzy rodzicielskiej oraz w adza rodzicielska
nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona
- wype nia obowi!zek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowi!zek zosta na
niego/ni! na o ony na podstawie tytu u wykonawczego pochodz!cego lub
zatwierdzonego przez s!d
- nie by /by a skazany/a/ prawomocnym wyrokiem za umy"lne przest5pstwo lub
umy"lne przest5pstwo skarbowe
- zna przepisy z zakresu: zada pomocy spo ecznej ze szczególnym uwzgl5dnieniem
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast5pczej, ustawy o pomocy
spo ecznej i kodeksu post5powania administracyjnego, prawa rodzinnego,
zabezpieczenia spo ecznego oraz z zakresu przeciwdzia ania i rozwi!zywania
problemów alkoholowych i innych uzale nie
- posiada znajomo" obs ugi komputera ( Microsoft Office)
- posiada nieposzlakowan! opini5
- posiada pe n! zdolno"ci do czynno"ci prawnych oraz korzystania z pe ni praw
publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalaj!cy na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny
- posiada prawo jazdy kat. B
- posiada w asny "rodek transportu do pracy w terenie - samochód osobowy

2. Wymagania po*-dane (nieobligatoryjne):
-

szkolenie z zakresu pracy z dzie mi lub rodzin!
do"wiadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy spo ecznej
do"wiadczenie zawodowe pracy z dzie mi lub rodzin!
znajomo" j5zyków obcych (przynajmniej jednego w stopniu umo liwiaj!cym
swobodne komunikowanie si5)

3. Predyspozycje osobowo ciowe:
-

kierowanie si5 zasadami etyki zawodowej, poszanowanie godno"ci i prawa osób
do samostanowienia, komunikatywno" , empatia, samodzielno" , umiej5tno"
wspó pracy w zespole, systematyczno" i rzetelno" , dyspozycyjno" , uczciwo" ,
umiej5tno" analizy problemu i poprawnego wyci!gania wniosków, kreatywno" ,
odporno" na stres, umiej5tno" zachowania bezstronno"ci w kontakcie z rodzin!

4. Zakres wykonywanych zada3 na stanowisku:
-

prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin b5d!cych w trudnej sytuacji yciowej
oraz udzielanie informacji na temat pomocy "wiadczonej przez w a"ciwe instytucje
rz!dowe, samorz!dowe i organizacje pozarz!dowe
- okre"lenie wspólnie z rodzin! podstawowych problemów wyst5puj!cych w rodzinie
oraz zmotywowanie rodziny do wspó pracy i dzia a zmierzaj!cych do ich pokonania
- wspieranie rodziny poprzez konsultacje i dzia ania o charakterze edukacyjnym w
zakresie:
- prawid owego wychowania i opieki nad dzie mi (organizowanie czasu wolnego dzieciom,
budowanie prawid owych wi5zi mi5dzy cz onkami rodziny, rozwijanie umiej5tno"ci
wychowawczych, aktywne uczestnictwo w yciu szkolnym dziecka)
- dbanie o zdrowie (higiena, piel5gnacja, prawid owe od ywianie, rekreacja, w razie potrzeby:
leczenie i rehabilitacja)
- gospodarowanie bud etem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszcz5dne
gospodarowanie mediami)
- wykonywanie prac na rzecz domu oraz ich podzia u na cz onków rodziny (sprz!tanie,
zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.)
-pozyskiwania us ug na rzecz domu i rodziny (np. zwi!zanych z napraw!, za atwianiem spraw
urz5dowych, kontaktów ze s u b! zdrowia itd.)
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym w znalezieniu
pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiej5tno"ci
prawid owego prowadzenia gospodarstwa domowego
- wspó praca z jednostkami administracji rz!dowej i samorz!dowej, w a"ciwymi
organizacjami pozarz!dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj!cymi
si5 w dzia aniach na rzecz dziecka i rodziny
- sporz!dzanie planu pracy z rodzin!, we wspó pracy z zespo em interdyscyplinarnym
- monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów
w asnych osi!gni5 , dalsze budowanie aktywnej postawy cz onków rodziny
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako czeniu pracy z rodzin!
- prowadzenie dokumentacji dotycz!cej pracy z rodzin!
- sporz!dzanie na wniosek s!du opinii o rodzinie i jej cz onkach

-

-

wspó praca z zespo em interdyscyplinarnym lub grup! robocz!, których mowa w art. 9
ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zada uzna za niezb5dn!
wspó praca z pracownikiem socjalnym w zakresie podj5tej pracy z rodzin! i pomocy
w rozwi!zywaniu jej problemów
prowadzenie dokumentacji (dziennik wizyt w "rodowisku i pracy z rodzin!, plan pracy
i pomocy rodzinie oraz inne) oraz sporz!dzanie sprawozdania z zakresu powierzonych
zada
pomoc rodzinie w rozszerzaniu kontaktów, stymulowanie podopiecznych do
samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych mo liwo"ci: si , osób, grup,
instytucji lub u atwienie mu tego np. poprzez towarzyszenie i wsparcie
udzielanie pomocy rodzinom zast5pczym spokrewnionym oraz pe noletnim
wychowankom opuszczaj!cym te rodziny
informowanie rodziny o mo liwo"ciach skorzystania z pomocy i us ug ró nych
instytucji w zale no"ci od potrzeb (np. mo liwo"ci korzystania z placówek zaplecza
socjalnego: "wietlic, klubów zainteresowa , przychodni i poradni, placówek
sportowych i rekreacji, urz5dów itd.)
podnoszenie kwalifikacji poprzez udzia w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem
i rodzin! praz poprzez samokszta cenie

5. Wymagane dokumenty:
yciorys zawodowy (CV)
- list motywacyjny
- dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uko czenia studiów wy szych
na wymaganych kierunkach
- dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uko czenia studiów wy szych na
dowolnym kierunku uzupe niony "wiadectwem o uko czonym szkoleniu z zakresu
pracy z dzie mi lub rodzin! i udokumentowany co najmniej roczny sta pracy
z dzie mi lub rodzin! lub "wiadectwem o uko czonych studiach podyplomowych
obejmuj!cych zakres programowy szkolenia okre"lony na podstawie Rozporz!dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkole na
asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r., nr 272, poz. 1608) i udokumentowany co najmniej
roczny sta pracy z dzie mi lub rodzin!
- "wiadectwo uko czenia szko y "redniej i "wiadectwo uko czenia szkolenia z zakresu
pracy z dzie mi lub rodzin!, a tak e udokumentowany co najmniej 3-letni sta pracy
z dzie mi lub rodzin!
- o"wiadczenie o braku kary za przest5pstwa pope nione umy"lnie
- o"wiadczenie o niekaralno"ci
- o"wiadczenie na temat w adzy rodzicielskiej
- o"wiadczenie na temat obowi!zku alimentacyjnego
- o"wiadczenie o posiadanym w asnym "rodku transportu do pracy w terenie
- za"wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj!cym na wykonywanie pracy
w zawodzie asystent rodziny
- dokumenty lub potwierdzone kopie za"wiadcze o uko czonej specjalizacji, kursach
lub szkoleniach,
- po !dane "wiadectwa pracy lub za"wiadczenia potwierdzaj!ce sta pracy
- orygina kwestionariusza osobowego

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny by+ opatrzone klauzul,,Wyra*am zgod( na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb(dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw- z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.) oraz z ustaw- z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz-dowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223 poz. 1458 ze zm.)".
6. Dodatkowe informacje:
Zatrudnienie: na czas okre"lony od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - w wymiarze 1 etatu.
Termin i miejsce sk adania dokumentów
Wymagane dokumenty nale*y sk ada+ w terminie do 11 lipca 2012 r. do godziny 15:30
w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej w Opatówku, Pl. Wolno ci 14, 62-860
Opatówek (obowi-zuje data i godzina wp ywu oferty do GOPS).
Oferty z o one po terminie nie b5d! rozpatrywane.
Aplikacje nale y z o y w zamkni5tej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko:
Konkurs na asystenta rodziny w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej w Opatówku.”
Informacja o: kandydatach spe niaj!cych wymagania formalne, wyniku naboru b5dzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek
(www.bip.opatowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego O"rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku.
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