
ORODEK POMOCY SPOECZNEJ 
0-155 Leoncin u1 Partyzantów 3 

tel. 22 785-65-82 wew. 17 
fax 22 785.658 	 ferta pracy: Asstent Rodzhiy 

REGON 002138494 NIP 531-15-24481 

Kierovnik Orodka Porncuy Spolecznej Ogiasze. nab(5r na wolne statowiko 

Asystu ta Rodziny 

VVyrria czasL. pracy: 40 IYtv8., umcwa ziecenie. 

Do gk%jnvch zadañ osoly zatrudnionej ilia stanowmku :sysceetn rocIzn' bçdzie riakat mkc!zy innrmi: 

a 	opracowanie realizacja planu pracy z rodz 114 we wspáI:rac.y z czlonkarrn rdz nv i w kon:;ultacji 

z pracownilcie rn 3Dcpalnynl 

a 	opracowanie, we wspoFpracy z czlonkarni rodzin i koord;na:oem rodzinnej pie.y zastçpc:j, planu 

pracy z rodzn, Wry jest skoorc[y tiowar'. z paneni pmocy dziecku umie ezon mu 'v pieczy 

zastçpczej; 	 - 

a 	udzlelanie pomccy rodzinom w popiawe icli svtuacji 	ciowej, 'A' tyrn %v zoh waniu umiejtnoc 

prawicliowego prowadzenia ospodarst d.novegog 	w  

udz elanie poinoy rod.zinoai A' roewizyw au it problenn'w sojaln;.ch: 

a udzelanie poinocy rodzinom w rozwiz wan u probeunOw psyc.iologicznvcci; 

a udz elanie polnocy 1vQZinO.1i w rozwufz'wan U 	 wychowawczycli z zi 

a 	wspiranie akp'v ioci spcecznej rodzin: 

to 	notwowaru: czionkOw roizirt do poJnozet ta kwal i kacji zawodowych; 

udze1anie poinocy w poszukiwaniu. podeitnowariu i utrzvniariu, pracy zarobkoej 

a 	motwowaru ii: dc ucizialu w zajcicch gp-upuAvy6 dia rndaicO. unajacych iia celu kEztEItawanie 

'Yrawidlcnvyckl vorcov rcdz:icielskich I urt'iicuçtnecu svcli.:sç o ecznyc.h; 

udze!anie wsoarcia rodzuioni, w szczegOlnosci poprzez ud:;iat Nk zajçciach psycioedu.kacyjnyr]'i; 

a 	pocljr.aowanii d;:iala6 :nt:er'wI1c'vjnch I ..radczyc i w svtuacji zagroenia e 3iec2:eI' 1;tvv.t izieci 

i rod tin; 

it 	pro'adzenie indywidualnych k.onsuitncji vvvchooawczych dia rcdzicow i dzieci, 

a proi aizenie doh nnentacj i dot czce pracy ;. rodzin 

dokanwanie cksowej ozelly syluacji rodzin , nie rzadziaj a z co pOl roku, i rzcazywanIe tel oceny 

podniiotowi, 0 kioryni Tro'a w at. I is;. I utstawy c wsparciu rodziny I piecz zau.tçpc.;.ej: 

a 	inonatorowanje f.inkcjonowa.nia :rodzi: ty po zkoñczenw pracy z ro0z11I4; 

41 	sporzqdzanie ii,a tuniosek scdu, opinii o rodzir ie i jej calonkach; 

to 	wspOlpraca z i:1r ostkami adni in istracji r74dowej I samorz4dowej, w1at.ci' yrni orainzacjami 

pozsrzadowvirnuraz innyini podcriotirni I osoba.ni specjau2:uj4cyrri sic w dziaiani itch nt r20C:! dziecka 

rodriny: 

40 	wspOlpraca z zespolern in1rdyscyphnau-riyrn ub yrupa robocz9. 0 ktorych lflow 'A' rt. 9s usta'' z dnia 

29 lipea 2005 r. o przeciwdziaIanu przemo:'; w rodzmie Dz.L Nr 180, poz. 493, z 2009 r Nr 206. 

poz 1589 O1CZ : 2010 r. Nr 28, poz 146 iN - 25. poz. 842'), lob innynii podnnctirni, k';crcl'i pornoc 

przy wykonyvaru u :?aclañ 'izna aa niezbçdna. 



Wymag ania konieczne: 

40 	obywatelstwo po1ski, 

41 	wyksztaceni 'v2sze ra kierunku liede.gQ2ika, psychokigia, socjologia, naul:i C rodzinie lu!-,  praca 
socjdna; lub Ayksztalcenie 'wyzsze na dow: nyri kierunku uzupelnione szkoknien z zakresii pracy z 
dziecnii lub ro(binq i Co n2jrnniej roczny sta: 	z dzieunii Itib rodzina; iub w:,sztalcenie rednie i 

szkolenie z zakreit pracy z dzieárni liib rodzina i co riajniniej 3-letni sta2 pracy : d2iemi id) rcdzin4. 

peira zdolno!á dc czynno.ci prawiych oraz korz'jstanie z pefni praw publicznycF, 

0 	iiekara1iioë ;:a trzestep3tm,o urnyilnc tub urryilre przestepstw'a skarbowe. 

'Nyiiiia ania po4dan(: 

41 	:0 rajrnniej rcczvi stat pracy z dzieirii ILIb rodzinq, 

o znajomoé regu]acji prawnych z zakresu: vsparcia roclzny i systemie piecy zastçpczej, i'Y 

spoeczflej, pizec .wclzialariia przernocy w roizinle, przeciwdziaIania alkoholiz rio' Vi, pI2:eciwdzia!aflia 

narlornann, praw pracy, przeplsOw c ochror ie danych oscthov;ych, 

o p:ravojazdy hat. 13 

0 obshiga kornputna, MS Office, Interne:, 

-fatwok w naw i4zywal1 iii kontaktów iiterpe r ona nyc h, 

o uniejçtnoë l)rICY w ZeSPO e, 

O 	odporrioá na stres, 

0 odp3wiedziaiuoc. 

1 asertywno;, 

o rzete1r.oé, 

o systernatyczn )Sé, 

\Vynia ane JokumenI;3' i 	iidc;enia: 

o CV i list mct'wacyjriy podpisane odrccznie, 

o kopie dokumento7v potv ierdzajcych posiadrac wyksztake:iie, 

40 	podpisane owia:lczeriie o pe1n(.-j 	oInoi co czynn:)ci pra'n'cii, kozyslaniu z pelfil praw 

pub[cznych I c nie karinoki za przes1:ep3tva r1opefniore umy1nie lub LiiIylne I:rzs1pstwa 

skarbowe, 

40 	podpisane owiacczenie, ze kandydal nic je: i nie by4 pozbawiony w!adzy rc)(Izicielsk:ej ora: w!adza 
rodzcieIska ilie zostala mu zawieszona ar i oraniczona w przypadku gdy kaidydal: taki w!aclz 

kiedvkoiwie.k posiadal. 

podpisane owiadczenie, ;e kandydal wypelnia obowi zek alimerltac)'jny, w çrzypi.dL, ;dy taki 

obowizek zostal nao2ony na podst.iav:ie t)':ulu wykonaw:zego zatwierdzoriego ub 'Ayclanepo przez 



dokurnenty çov inn' by opatr2onc k!aazu I: Wyra2arii zgodc na przel:w 3c;tnie mnoicli Janych 

osobowych p]ze. Osrodek Pomocy Spotecznej v Lecncir le liii pctrzeb ubie€ank sic c zatrudnienie, 
zgodnie z ust.iw4 z dnia 20 wrzenia 1997r. o ochronie daiych osobowych (j.. Dz. z 2002r.. Nr 101. 
poz. 926 ze ztn.) oraz ustaw z dnia 21 1istop;tcIa 2008 r. o racownikach samcr2dcwych (j.t. [)z. U. Nr 

223, poz. 1453 ZI)(5fl. Zn.). 

Osoby zaini:eresowane irosimy o dcstarczenie do dnia 28 sierpu i 2019 r., do oiJ. 16.00. koiriptetu 

(1okurnint6w zamkuitej Ikopercie z dop iskiern ,,aystent rodziny", osobiscie tub pocztq (iJecy(iije data 

wplywi ), do 

04roilka Pornocy SpoIec:iiej 

iii. Pa ryza ntów 3 

05-455 Lconcin  

Oferty oc.rzucone zostanq komisyjnie ziiiszczone 

Uwagi: 

I. Praca asystenta ''ykonywana bçdzie )N rirnch Lmovvy z1ceriia. Oznacza to p'a tak2.e w godzinach 

popoludniowch oraz w diii uszawowo woine od pracy. 

2. Praca asystenta rie nioe bv qczona z wykonywaniem obow: U. 


