
MlEJsKo _ GMlNNY oŚRoDEK poMocY sPoŁEczNEl W WlĘcBoRKU

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystent rodzinY

1. Forma 2atrudnienia: umoWa z]ecenie

2. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko Gminny ośrodek Pomocy społecznej W Więcborku - teren

miasta i8miny Więcbork

3. Wymagania związane ze stanowiskiemi

a) Wymagania w odniesieniu do kandydata:

. posiada:

, Wyksztalcenie Wyższe na kierunku peda8o8ika, psycholo8ia, socjolo8ia, nauki

o rodżinie lub praca socialna lub

- Wykształcenie Wyźsże na dowolnym kierunk! uzupełnione szkoleniem ż żakresu

pracy z dzieĆmi lub rodżiną i udokumentuje co najmniej rocZny staż pracy z dzieĆmi

lub rodżiną lub st!diami podyplomowymi obejmującymi zakres pro8ramowy

szkolenia okreŚlony na podstawie art, 12 ust.3 ustawy z dnia 9 cżerwca 2011 r,

o Wspieraniu rodżiny isystemie piecży zastępczej (t,j. Dz, U, z 2016 r,, poz.575) i

udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi ]ub rodziną lub

- Wyksztalcenie średnie i szkolenie z żakresu pracy ż dżiećmi lub rodziną, a takźe

udokumentuje co najmniej 3-1etni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

r nie jest i nie byl pożbawiony Wladzy rodzicielskiej oraz Wladza rodzicielska nie jest mU

zaWieszona ani o8rania2ona/

! Wypełnia obowiązek alimentacyjny - W przypadku Bdy taki obowiążek W stosunku do niej

Wynika ż tytułu e8ż€kucyjne8o,

. nie byl skazany prawomocnym Wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

prżestępstwo skarboWe,

. obsłu8a komputera,

r praWo jazdy kat, B.

4. zakres żadań wykon}n anych na stanowiskui

1) prowadżenie komp eksowych dzialań mających na celu Wsparcie rodżinV

przeźywającej trudności W Wypelnianiu funkcji opiekuńczo - WychowaWczych tj.;

a. opracowanie i realizacja planu praay Z rodziną We W5półpracy z

cżlonkami rodżiny iW konsultacjj z pracownikiem socjalnym,

b, opracowanie We Współpracy ż członkami rodziny i koordynatorem

rodżinnej pieaży zastępcżej, planu pracy z rodżiną, który jest



d,

skoordynowany ż planem pomocy dz]ecku umieszcżonemu W pieczy

udzielenie pomocy rodzinom W popraWie ich sytuacji żYciowej, W tym

zdobywaniu umiejętności praWidłoWe8o proWadzenia gospodarstWa

domoWe8o,

!dzielenie pomocy rod2inom W rozwiązywaniu problemóW socjalnych,

psychologiClnych, WyChowaWclych Z dżlećmi,

4|

5)

e, W5pieranie aktywności spolecznej rodzin,

f, udzielenie pomocy W poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy

zarobkowej oraz motywowanie cztonkóW rodżin do podnosżenia

kWalifikacji zaWodoWych,

8, podejmowanie dżialań interwencYjnych i zaradczych W sytuacji

zagroźenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

h, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z

rodziną,

2) prowadzenie dokUmentacjidotyczącej pracy z rodżiną,

3) dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny ( raz na pól roku) i prżekazanie jej

DyrektoroWi MGoPs,

sporządzanie na Wniosek 5ądu opinii o rodżinie ijej członkach,

Współpraca ż innymi jednostkami administracji rżądoWej, samorżądowej,

Właściwymi or8aniżacjami pożarżądoWymi oraż innymi podmiotami i osobami

specjalizującymi się W dzialaniach na rzecż dziecka i rodżiny,

Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ub 8rUpą roboczą lub innymi

podmiotami, których pomoc przy WykonywaniL] żadań jest niezbędna,

motywowanie do udżiałLr W zajęciach 8rupowych dla rodżicóW, mających na celu

kształtowanie prawidłowych WzorcóW rodzicielskich i umiejętności

psychospołecznych,

8) udzielanie Wsparcia dżieciom, W szcze8ólności poprzez udział W żajęciach

psychoedukacyjnych,

9) prowadzenie indywidualnych konsultacji WychoWawczych dla dzieci i rodzicóW,

10) Weryfikacja i prżetwarżanie danych zwiążanych ż pracą z rodziną W sl PoMosT,

11)żapoznanie się z 8minnym programem Wspierania rodżiny ipodejmowanie dżialań,

które przyczynią się do realiżacjiżaWartych w nim celóW,

12)stala Współpraca z innymi pracownikami W zakre5ie obie8u dokumentacji l

informacji W rarnach powjerżone8o stanowiska,

6)

7)



5. Wymagane dokumentyI

a) List motywacyjny,
' b) Źyciorys (curriculum Vitae),

c) Kserokopie śWiadectw pracy z dotychcżasowych miejsc pracy lub inne dokumenty

potwierdżające okresy 2atrudnienia,

o ochronie danych osobowych (t,j, Dż, U, ż 2016 l., poż.922).

6, Termin i miejs.e składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 16 Wrżeśnia 2016 r. do godz, 15@ W siedzibie Miejsko -

Gminne8o ośrodka Pomocy 5połecżnej W Więcborku ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, pok,

Nr 34 osobiście lub za pośrednictwem poażty @:
,,Rekrutaaja na stanowisko Asystent lodziny", na koDercie W lewvm qórnvm rog! naIeżV Wpisać

imie i nazwisko ora2 mieisce zamieszkania kandvdata,

7. Dodatkoweinformacje:

osoby 5pełniające Wyma8ania formalne powiadomione zostaną o terminie rozmoWy

kWalifikacyjnej,

Kserokopie dokumentóW potWierdzających Wyksżtałcenie iWyma8ane kWalifikacje,

ośWiadczenie kandydata o Wyrażeniu z8ody na przetwarzanie danych osobowYch zaWartych

W dokumentach aplikacyjnych do celóW naboru ztodnie ż ustawą z dnia 29 5ierpnia 1997 r,
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d)

e)


