
 
 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 
w związku z realizacją projektu pn. „Dziecko w rodzinie” 

współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

poszukuje osób na stanowisko 

 

asystenta rodziny 
 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub 

praca socjalna lub 

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy 

z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 

12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2022 poz. 447) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub 

3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  

a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.  

(Zakres programowy szkolenia, o którym mowa w pkt 2 i  3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r. 

(Dz.U. 272, poz. 1608). 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych, 

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny, 

4) niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2022 poz. 447), 

6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

mu zawieszona ani ograniczona, 

7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek  

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU 

1. Opracowanie i realizacja planów pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 

2. Opracowanie z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy 

z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej. 

3. Prowadzenie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 

rodzinę, w tym: 

1) udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych z dziećmi; 

3) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

4) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

5) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 



6) motywowanie do udziału w zajęciach dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych postaw rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

7) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci w rodzinie; 

8) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 

4. Nie rzadziej niż co pół roku dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny. 

5. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pozyskania rodzin wspierających. 

6. Opracowanie projektów umów zawieranych z rodzinami wspierającymi, w tym rodzaju 

i wysokości oraz zasad rozliczania kosztów wsparcia. 

7. Prowadzenie rejestru umów zawartych z rodzinami wspierającymi oraz rozliczeń 

kosztów. 

8. Monitorowanie i współpraca z rodzinami wspierającymi, w tym nadzór nad 

wydatkowaniem przyznanych rodzinie środków finansowych. 

9. Sporządzanie opinii, pism itp. w zakresie powierzonych zadań. 

10. Współpraca z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami i osobami w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.  

11. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

12. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

13. Aktywne uczestnictwo w pracy zespołów, w skład których pracownik został powołany. 

14. Organizowanie zespołów zadaniowych i interdyscyplinarnych. 

15. Opracowywanie planów finansowych w zakresie powierzonych zadań. 
 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 

1. Praca na podstawie umowy o pracę na okres próbny do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia, 

w późniejszym okresie na czas określony maksymalnie do października 2023 r.. 

2. Zadaniowy system czasu pracy (8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w tygodniu) zgodnie 

z Regulaminem Pracy MOPS w Szczecinku. 

3. Praca w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek, w miejscu zamieszkania klienta. 

4. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Szczecinku w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%. 

 

PRZEBIEG NABORU: 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe: 

I etap – kwalifikacja formalna tj. sprawdzenie złożonych przez kandydatów dokumentów pod 

względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych do zatrudnienia kandydata na stanowisku, 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór do pobrania. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, prawo 

wykonywania zawodu, staż pracy. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, specjalizacji, szkoleń, referencje 

itp. 

5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny. 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe. 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska niej 

mu zawieszona ani ograniczona. 

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek 

został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd. 

10. Podpisane oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór do pobrania. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 



Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny” 

w Punkcie obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 

lub przesłać  pocztą w terminie do dnia 11 marca 2022 roku do godz. 14:30 (przyjmuje się datę 

faktycznego wpływu aplikacji do MOPS, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym). 

 

 

 

Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzania rozmów z wybranymi 

kandydatami.  W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty spełniające 

wymogi dotyczące kwalifikacji.  

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Owczarek, tel. 94 37 280 15, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30. 

 

Załączniki: 

 

1) wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

2) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym. 


