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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do 

składania ofert na stanowisko – Asystent rodziny –  

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wymogi kwalifikacyjne: 

Asystentem rodziny może być osoba, która: 

 

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

o rodzinie lub praca socjalna lub 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 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. 

 

Zakres wykonywanych zadań (w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 
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10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i 

przekazywanie tej oceny pracownikowi socjalnemu; 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w 

art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

Wymagana jest: znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem. Wiedza i doświadczenie z zakresu 

prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

 

Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i/lub dziećmi 

(w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności), komunikatywność i łatwość 

nawiązywania kontaktów, wysoki stopień empatii, systematyczność i rzetelność w 

realizacji obowiązków zawodowych. 

 

Warunki zatrudnienia: 

1. Umowa cywilno - prawna na okres trwania projektu „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  

współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, od momentu podpisania umowy do 31.12.2017r. Miesięczny czas pracy 

uzależniony jest od stwierdzonych potrzeb uczestników projektów. W wymiarze nie 

większym niż 40 godzin zegarowych miesięcznie 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Listy motywacyjny, 

2. Życiorys – curriculum Vitae, 

3. Kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie, 
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4. Kserokopie dokumentów poświadczających udział w szkoleniach, kursach 

mających związek z przewidzianymi obowiązkami w Projekcie, 

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej w przypadku 

gdy dotyczy / władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona  lub osoba nie 

jest jej pozbawiona, 

6. O wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek 

wynika z tytułu egzekucyjnego  

W dokumentacji należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji w projekcie „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

Nr 223, poz. 1458)”. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystent 

rodziny w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej”  współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, należy składać w terminie do 

31.01.2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-

246 Strumień. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Procedura wyłonienia wykonawcy: 

 

Procedura obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych na podstawie, której wybrane 

zostaną 3 oferty osób posiadających najlepsze kwalifikacje do realizacji zadania 

zatrudnienie Asystenta rodziny do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie do 

w/w osób zostaną wysłane zapytania ofertowe. Osoba, która złoży najkorzystniejszą 

ofertę zgodną z założonym budżetem projektu, zostanie wybrana do realizacji zadania. 

 

Informacje o wyborze zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Strumieniu, a także na stronie internetowej Projektu 

www.mops.strumien.pl 

 

 

 

 


