
II Wymagania dodatkowe :

1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązania współpracy z jednostkami

i instl.tucjami pomocy społecznej,
3) samodzielnośó w działaniu orazwykazywanie własnej inicjatyłry,
4) komunikatywność, empatia, zaangńowanie, asertyrłmość,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) odpornośó na sltuacje stresowe,
8) umiejętnośó zachowania bezstronności w kontakcie zrodziną,
9) znajomośó przepisów ustawy z dnia9 częrwca2Ol1 roku o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej oraz przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i przepisów innych aktów normatywnychzwiryanych z wykon}.waniem przypisanych
zadań na stapowisku asystent a r o dziny .

III. Do zakresu zadańasystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
1 ) prowad zeńe ptacy z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udzia|e motyuruj ąc

"rodzinę 
do aktyrłmego współdziałaniaw realizacji plany pracy zrodziną,

2) pracazrodzinarrti z problemami opiekuńczo-wychowawczyrni w miejscu ich
zamieszkania,

3) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego monitorowania
prowadzonych działań,

4) przygotowyrvanie wTaz z członkami rodziny planu pracy z rodziną określającego cel,
spodziewane efekty, zakres działń oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan
pracy z r o dziną w pr zęzw ciężańu kryzysu w ro dzinie,

5) udzielanie poradnictwa dotyczącego możliwościrozwiązywania problemów oraz
udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instl.tucje
rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe ,

6) udzidlanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w uzyskaniu
zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych orazzdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowad zenia gospodarstwa domowego,

7) współp raca z jednostkami administracj i samorządowej, właściwymi or garizacjarni
pozarządov,rymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w dziŃaniach
narzecz dziecka i rodziny,

8) monitorowanie fuŃcj onow anla r odziny po zakończeniu pracy z todziną,
9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej planu pracy zrodziną,
10) współpTaca z pracownikami socjalńymi w zakresi e rozwiązywania problemów

rodzłny,

12) uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
1 3 ) ryykonywanie innych poleceń bezpośredniego przeło żonega,
I 4) r e alizowani e innych zadań należący ch do ko mp etencj i asystent a r o dziny

zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisarrń obowiązujących
przepisów prawnych,


