GRflNNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ
W BUDZISZEWICACH

III. J. Ch. Paska 66A, 97-212 Budziszewice
woj. iodzkie
'7
O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOtECZNEJ W BUDZISZEWICACH

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Budziszewicach
ul. J. Ch. Paska 66A 97-212 Budziszewice
tel. 44 710-23-68
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy w Budziszewicach oglasza nabor na stanowisko:
asystenta rodziny
Forma zatrudnienia: umowa o prace, w wymiarze % etatu na czas okreslony
Wymagania:
1. Asystentem rodziny moze bye osoba, ktora:
1) posiada:
a) wyksztatcenie wyzsze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna lub
b) wyksztatcenie wyzsze na dowolnym kierunku uzupetnione szkoleniem z zakresu pracy z dziecmi lub
rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staz pracy z dziecmi lub rodziny lub studiami
podyplomowymi obejmujqcymi zakres programowy szkolenia okreslony na podstawie ust. 3 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej i udokumentuje co najmniej
roczny staz pracy z dziecmi lub rodzinq (zakres programowy szkolenia o ktorym mowa powyzej
okresla rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleh na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
c) wyksztatcenie srednie i szkolenie z zakresu pracy z dziecmi lub rodzinq, a takze udokumentuje co
najmniej 3-letni staz pracy z dziecmi lub rodzinq,
2) nie jest i nie byta pozbawiona wtadzy rodzicielskiej oraz wtadza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona,
3) wypetnia obowiqzek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiqzek w stosunku do niej wynika z
tytutu egzekucyjnego,
4) nie byta skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo
skarbowe,
5) posiada petna. zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z petnia praw publicznych,
6) posiada dobrq znajomosc przepisow prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy
zast^pczej, pomocy spotecznej, przeciwdziatania przemocy w rodzinie, przeciwdziatania
alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
Wymagania dodatkowe:
a) znajomosc obstugi komputera i programow biurowych,
b) tatwosc nawigzywania kontaktow interpersonalnych,
c) umiejQtnosc nawiqzywania wspotpracy z jednostkami i instytucjami pomocy spotecznej,
d) umiejQtnosc pracy w zespole,
e) samodzielnosc w dziataniu oraz wykazywanie wtasnej inicjatywy,
f) komunikatywnosc, empatia, zaangazowanie, asertywnosc, odpowiedzialnosc,
g) odpornosc na sytuacje stresowe,

h) umiejQtnosc zachowania bezstronnosci w kontakcie z rodzinq,
i) prawo jazdy kat. ,,B" i posiadanie wtasnego srodka transportu,
j) znajomosc przepisow ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej i ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast^pczej oraz innych aktow normatywnych zwiqzanych z pomocy
spotecznq.
Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
Do gtownego obowiqzku asystenta rodziny nalezec b^dzie wsparcie rodziny przezywajqcej trudnosci
opiekuhczo - wychowawcze.
Do zadah asystenta rodziny nalezy w szczegolnosci:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzinq we wspotpracy z cztonkami rodziny i w konsultacji z
pracownikiem socjalnym, o ktorym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we wspotpracy z cztonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast^pczej,
planu pracy z rodzinq, ktory jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy
zast^pczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w zdobywaniu umieje.tnosci
prawidtowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemow socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemow psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemow wychowawczych z dziecmi;
7) wspieranie aktywnosci spotecznej rodzin;
8) motywowanie cztonkow rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziatu w zaj^ciach grupowych dla rodzicow, majqcych na celu ksztattowanie
prawidtowych wzorcow rodzicielskich i umiej^tnosci psychospotecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczegolnosci poprzez udziat w zaje^ciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie dziatari interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrozenia bezpieczehstwa dzieci
i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzicow i dzieci;
13a) realizacja zadari okreslonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciqzy i
rodzin "Za zyciem" (Dz. U. poz. 1860);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pracy z rodzinaj
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niz co pot roku, i przekazywanie tej
oceny podmiotowi, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakohczeniu pracy z rodzinaj
17) sporzqdzanie, na wniosek sqdu, opinii o rodzinie i jej cztonkach;
18) wspotpraca z jednostkami administracji rzqdowej i samorzqdowej, wtasciwymi organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizujqcymi SJQ w dziataniach na rzecz
dziecka i rodziny;
19) wspotpraca z zespotem interdyscyplinarnym lub grupq roboczq, o ktorych mowa w art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi
podmiotami, ktorych pomoc przy wykonywaniu zadah uzna za niezb^dnq.
Informacje dodatkowe:
Praca asystenta rodziny be^dzie wykonywana w ramach stosunku pracy Yi etatu w systemie
zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracQ takze w godzinach popotudniowych oraz w dni
ustawowo wolne od pracy, rowniez w weekendy (20 godz. tygodniowo). Asystent rodziny prowadzi

z rodzinq w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzine,.
Praca asystenta rodziny nie moze bye tqczona z wykonywaniem obowiqzkow pracownika socjalnego
na terenie gminy, w ktorej praca ta jest prowadzona. Asystent nie moze prowadzic post^powan z
zakresu swiadczeri realizowanych przez gmin^. Przewidywany termin zatrudnienia: od 1.10.2018 r. do 31. 12.2018 r.
Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjQciem (z uwzgle.dnieniem doktadnego przebiegu kariery zawodowej),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentow potwierdzajqcych wyksztatcenie,
d) kopie dokumentow poswiadczajqcych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
uprawnienia, zaswiadczenia o ukoriczeniu kursow i szkoleri, dyplomy),
e) kopie swiadectw pracy, ewentualnie referencje z zaktadow pracy,
f) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) oswiadczenie o posiadaniu petnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z petni praw
publicznych,
h) oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub
umyslne przeste.pstwo skarbowe,
i) oswiadczenie, ze kandydat nie byt i nie jest pozbawiony wtadzy rodzicielskiej oraz wtadza
rodzicielska nie zostata mu zawieszona lub ograniczona,
j) oswiadczenie, ze kandydat wypetnia obowiqzek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiqzek w
stosunku do niego wynika z tytutu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego przez sqd,
k) oswiadczenie, ze kandydat nie prowadzi poste.powari z zakresu swiadczeh realizowanych przez
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiqzany b^dzie do przedtozenia do wglqdu
pracodawcy oryginaty ww. dokumentow.
PostQpowanie rekrutacyjne:
Nabor
zostanie
przeprowadzony
w
dwoch
etapach
post^powania
rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod wzgl^dem formalnym oraz dokonanie wst^pnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Osrodka Pomocy Spotecznej w
Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66A 97-212 Budziszewice i dokonanie wyboru pracownika na jej
podstawie.
Termin i sposob sktadania ofert:
Dokumenty (w zamknie.tej kopercie z dopiskiem ,,ASYSTENT RODZINY") nalezy sktadac osobiscie w
siedzibie Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach pokoj nr 1 w godzinach; poniedziatek 8.00 16.00, wtorek - piqtek 7.30-15.30, lub pocztq na ad res: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ul.
J. Ch. Paska 66A 97-212 Budziszewice w terminie do 6.09.2018 r. do godz. 10.00 (o zachowaniu
terminu decyduje data wptywu oferty do Osrodka lub data ztozenia w Osrodku).
GOPS w Budziszewicach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wytqcznie aplikacji zawierajqcych
wymagane dokumenty i spetniajqce wymogi konieczne i pozqdane. Aplikacje niekompletne lub, ktore
wptynq do Osrodka po okreslonym wyzej terminie nie b^dq rozpatrywane. Osoby, ktorych oferty
zostana. odrzucone, nie be.dq powiadamiane. Otrzymanych dokumentow nie odsytamy. O terminie
rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostanq powiadomieni indywidualnie. Informacja o
wynikach konkursu umieszczona b^dzie na stronie internetowej Osrodka oraz na tablicy ogtoszeh w
Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Budziszewicach.

Informuje,, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66A 97-212 Budziszewice
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie be.dq dla potrzeb niniejszego naboru
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane be,dq przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
4) posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora doste_pu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunie,cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnie,cia zgody w dowolnym momencie
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakze niezbe,dne w celu przeprowadzenia naboru.
Zatgcznik:
1. Oswiadczenie nr 1
2. Oswiadczenie nr 2
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