
MlEJsKo _ GMlNNY oŚRoD€K PoMocY sPoł.EczNEJ W WlĘcBoRKU

poszukuie kańdydata na stanowiskoi

Asystent rodziny

1. Forma żatrudnienla: umowa o pracę na czas określony

2. Wymiar etatu| pełen etat

3. Miejsce wykonywania pracy| Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy społecznej W Wjęcborku -teren

miasta i tminy Więcbork

4, Wymatania związane re stanowiskiem:

a) wymatania w odniesieniu do kandydata:

. jest obywatelem polskim lub obywatelem inneto państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub obywatelem inne8o państwa, któremu na podstawie umóW

międżynarodowych lub przepisóW prawa wspólnotowe8o przysługuje praWo do podjęcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada 2najomość języka polskie8o

potwierdzoną dokumentem okreŚlonym W przepisach o służbie cywilnej,

t ma pełną zdolnoŚĆ do czynnoŚci prawnych oraz korzysta z pełni praw pub|icznych,

. posiada I

- Wykształcenie Wyżsże na kierUnku peda8ogika, psychologja, socjolo8ia, nauki

o rodzinie lub praca socjalna lub

- Wykształcenie Wyźsże na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem 2 żakresu

praay z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy Z dziećmi

lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi żakrcs programowy

sżkolenia określony na podstawie ań, 12 ust. 3 ustawY ż dnia g azelwca 2011l.

o Wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (t.j. Dz, U, z 2016 l., poz.575

z późn. zm,) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- Wykształcenie średnie i szkolenie 2 zakresu pracy z dziećmi lub rodzjną, a także

udokumentuje co najmniej 3,1etnistaż pracy ż dziećmi lub rodżiną,

r nie jest i nie był pozbawionY Władzy rodżicielskiej oraz Władza rodziciel§ka nie jest mu

zawieszona ani o8raniczona,

r Wypełnia obowiązek alimentacyjny - W przypadku gdy taki obowiązek W stosunku do niej

Wynika z tytułu egzekucyjne8o,

. nie był 5kazany prawomocnym Wyrokjem za umyślne prżestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

. obsluga komputera,

-}



5. zakres żadań wykonywanych nb stanowiskui

1) prowadżenie kompleksowych działań mających na celu Wsparcie rodżinY przeżYwającej

trlrdności W Wypelnianiu funkcji opiekuńczo - WychoWaWczych tj,I

a, opracoWanie i realizacja planu pracy z rodziną we Współpracy ż członkami rodziny i W

konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b, opracoWanie We Współpracy z czlonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zastępczej, planu pracy ? rodziną, który jest skoordynowany ż planem pomocy

dżiecku umieszczonemu W piecży zastępcżej,

c. udzielenie pomocy rodzinom W poprawie ich sytuacji życiowej, W tym zdobywaniu

umiejętności praWidłoWe8o proWadzenia 8ospodarstWa domoWe8o,

d- udżielenie pomocy rodzinom W rozwiążywaniu problemóW socjalnych,

p5ychologicznych, WychoWaWczych z dżiećmi,

e, W5pieranie a ktyWnośĆi 5poiecz nej rodzin,

f. motywowanie członłóW rodzin do podnoszenia kwalifikacji żaWodowYch,

8, udzielenie pomocy W poszukiWaniu, podejmowaniu i utrżymywaniu pracy

zarobkoWej,

h, motywowanie do udżiału W zajęciach 8rupowYch dla rodzicóW, mających na celu

ksżtałtowanie, prawidłowych WzorcóW rodzicielskich i Umiejętności

psychospołecznych,

i, udzielanie Wsparcia dzieciom, W sżcze8ólności poprzeż Lrdzial W zajęciach

psychoedukacyjnych,

j, podejmowanie dzialań interwencYjnYch i zaradcżych W sytuacji za8rożenia

bezpieczeństwa dżiecl i rodZin,

k, prowadzenie indywidualnych konsultacji Wychowawczych dla rodzicóW idżieci,

l. realizacja żadań określonych W ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o Wsparciu

kobiet W ciąży i rodżin ,,za życiem",

m- monitorowanie funkcjonowania rodżiny po zakończeniLr pracy ż rodziną,

2) prowadzenie dokumentacji dotycząaej pracy z rodziną,

3) dokonanie okresowej oceny sytuacji .odzinY ( ra? na pól roku) i przekażanie jej Dyrektorowi

MGoPs,

4) sporządzanie na Wniosek sądu opinii o rodzinie ijej cżłonkach,

5) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorżądowej, WłaściWymi or8anizacjami

pożarządowymi oraż innymi podmiotaml iosobami specj;liżująaymi się W działaniach na

rżecz d2iecka i rodziny,

6) Współpraca ż żespołem interdyscyplinarnym lub 8rupą robocżą, lub innymi podmiotami,

których pomoc prży Wykonywaniu zadań jest niezbędna,
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6.

7) WeMkacja i prżetwarzanje danych związanych z pracą ż rodziną W sl PoMosT,

8) zapoznanie 5ię z gminnym pro8lańem Wspierania rodziny i podejmowanie dżjałań , które

przyczynią się do realizacji zawańych W nim celÓW,

9) stata Wspólpraca z innymi pracownikami W zakresie obiegu dokumentacji i informacji W

ramach poWierzoneto stanoWi5ka,

WYma8ane dokumentyI

a} tist motywacyjny,

b) Życiorys (curriculum Vitae),

c) Kwestionariusz o5obowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - formularż W załącżeniu,

d) Kserokopie śWiadectw pracy ż dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty

potWierdzające okre5y zatrudnienia,

e) Kserokopie dokumentóW potwierdzających Wykształcenie iWyma8ane kwalifikacje,

f) ośWiadczenie kandydata o Wyrażeniu z8ody na prżetwarzanie danych o5obowych żawartYch

W dokumentach aplikacYjnych do celóW naboru ztodnie z ustaWą z dnja 29 sierpnia 1997 r.

o ochronje danych osobowych (t.j, Dz, U, z 2016 1.1poz.922).

Termin l mieJsae skladańia dokumentów:

Dokumenty należy składać dq dnia 20 stycrnia 2017 r. do todz. 15@ W siedżibie Miejsko -

Gminne8o ośrodka Pomocy społecznej W Więcborku ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, pok.

Nr 34 osobiście lub za pośrednjctwem poczty W zamknietei koDercie oDatrzonei napisem:

,,Rekrutaaia na stanoŃisko Alystent rodziny', na kopercie W lewvm Eórnvm roPu należv Woisać

imie i nazwisko oraż mieisce żamieszkania kandvdata.

Dodatkowe inrormaaieI

osoby spełniaiące wyma8ania formalne powiadomione zostaną o terminie rozmowy

kWalifikacyjnej,

7.

8.
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