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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

OGŁOSZENIE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach  
w ramach Projektu „Aktywni razem”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
 

ASYSTENTA RODZINY 
Zatrudnienie na umowę zlecenie: 64 godzin.   
 
1. Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: praca socjalna, psychologia, nauki o 
rodzinie, socjologia, pedagogika. 

• minimum 2 lata doświadczenia w pracy z rodziną potwierdzone umową o pracę lub 
umową cywilno prawną.  

• wiek: powyżej 30 roku życia, 
 
2. Wymagania dodatkowe: 

• znajomość ustawy o pomocy społecznej, 
• dyspozycyjność, 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja 
rodzin marginalizowanych, w tym:  

• diagnozowanie warunków życia rodziny, 
• wsparcie i aktywizacja rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze 

edukacyjnym, w zakresie, w tym: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi 
(organizowanie wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między 
członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych); gospodarowanie 
budżetem domowym ( planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne 
gospodarowanie mediami); pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny ( związanych 
m.in.z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, 
przedszkolem), 

• propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacja 
rodzinyw zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego, 

• pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych, 
• stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny, 
• stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS i  psychologiem 
• prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem BO w projekcie w tym list 

obecności, kart czasu pracy, dziennika zajęć. 
 

4. List motywacyjny, CV, umowy potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz 
kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie należy złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sułkowicach  ul. Sportowa 45 w terminie do 20.08.2010 r. 

5. Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku 
można uzyskać pod numerem 12 272 - 50 -20,  12  272 – 50 – 21 lub w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społeczne j Sułkowice ul. Sportowa 45 


