
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu
ogłasza nabór na stanowisko: asystent rodziny

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

2. Określenie stanowiska pracy:
Asystent rodziny

3. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:
a) wykształcenie  wyższe  na  kierunku  pedagogika,  psychologia,  socjologia,  nauki  o 

rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy 

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 
rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia 
określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi 
lub rodziną lub

c) wykształcenie  średnie  i  szkolenie  z  zakresu  pracy z  dziećmi  lub  rodziną,  a  także 
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 
zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)  nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem za  umyślne  przestępstwo  lub  umyślne 
przestępstwo skarbowe;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
6)  posiada  stan  zdrowia  pozwalający  na  wykonywanie  obowiązków  na  stanowisku 
asystent rodziny.

4. Wymagania dodatkowe
1) znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu  wsparcia  rodziny  i  systemie  pieczy 

zastępczej,  pomocy  społecznej,  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie, 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii,  prawa  pracy,  przepisów o  ochronie 
danych osobowych; 

2) komunikatywność; 
3) odpowiedzialność; 
4) rzetelność; 
5) dyspozycyjność;
6) odporność na stres;
7) sprawna organizacja pracy;
8) prawo jazdy kat. B, możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych;
9) mile  widziane  udokumentowanie  co  najmniej  rocznego  doświadczenia  w 

wykonywaniu zadań asystenta rodziny.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z art 15 ust.1 ustawy z dnia 9  



czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.575 
z późn. zm.)

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 
konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
umiejętności 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  wychowawczych  z 

dziećmi;
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielanie  pomocy  w  poszukiwaniu,  podejmowaniu  i  utrzymywaniu  pracy 

zarobkowej;
9) motywowanie  do  udziału  w zajęciach  grupowych  dla  rodziców,  mających na  celu 

kształtowanie  prawidłowych  wzorców  rodzicielskich  i  umiejętności 
psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho - 
edukacyjnych;

11) podejmowanie  działań  interwencyjnych  i  zaradczych  w  sytuacji  zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
17) współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i  osobami specjalizującymi 
się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 
2015  r.,  poz.  1390,  z  późn.  zm.),  lub  innymi  podmiotami,  których  pomoc  przy 
wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1) umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, w systemie 

zadaniowego czasu pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo, oznacza to pracę także 
w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele i święta; 

2) praca będzie wykonywana na terenie Gminy Dobromierz, przez co koniecznym będzie 
dojazd  do  rodzin  objętych  asystą,  w  związku  z  tym pożądane  jest  dysponowanie 
prawem jazdy i samochodem;

3) wynagrodzenie zgodne z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu;

4) praca  asystenta  rodziny  nie  może  być  łączona  z  wykonywaniem  obowiązków 
pracownika socjalnego w tej samej gminie. 

7. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny, 
2) życiorys - curriculum vitae,



3) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
5) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  staż  pracy  (świadectwa  pracy, 

zaświadczenia),
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie że kandydat nie jest i  nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej  oraz 

władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki 

obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
9) oświadczenie  o  stanie  zdrowia  potwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  pracy  na 

określonym stanowisku,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

8. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej 
imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji  i numerem telefonu kandydata, z 
dopiskiem  „Asystent  rodziny”,  osobiście  w  sekretariacie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz lub przesłać pocztą na adres Ośrodka, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. do godz. 14:00, Dokumenty winny 
być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Wszystkie 
dokumenty  oraz  kserokopie  winny  być  opatrzone  podpisem  kandydata.  Nie  podpisanie 
dokumentów spowoduje odrzucenie oferty,

9.  Informacje dodatkowe 
1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
4. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
5. Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych 
kandydatów. 
6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.dobromierz.pl 
7. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 8586 237
 

Dobromierz, dnia 15.09.2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dobromierzu

(-) Anna Kłys

http://www.bip.dobromierz.pl/

