
 

 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach 

poszukuje osoby 
na stanowisko 

Asystenta rodziny 
 

  

 

Asystentem  rodziny może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymogi: 

• 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 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, 

poz. 1620) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi                       

lub rodziną lub  

• wykształcenie średnie i szkolenie  z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,                  

o którym mowa w ww. rozporządzeniu, a także udokumentuje co najmniej                 

3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska              

nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                

w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo                      

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy: 

• ogólna znajomości przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej; 

• umiejętności rozumienia i właściwej interpretacji przepisów prawa; 

• wysokiej kultury osobistej; 

• samodzielności i kreatywności; 

• uczciwości i sumienności; 

• komunikatywności i empatii, 

• dyspozycyjności. 

 
Do zadań asystenta rodziny będzie należało w szczególności: 

• diagnozowanie sytuacji rodziny; 

• sporządzanie planu pomocy rodzinie, organizowanie wsparcia środowiskowego 

oraz podejmowanie wspólnie z rodziną działań związanych z realizacją zadań 

zawartych w planie; 

•  pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych                                    

i psychologicznych w rodzinie; 

•  pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów wychowawczych  

z dziećmi; 



• pomoc rodzinom w poprawie  ich  sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

• wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

• współpraca z pracownikami socjalnymi. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) 

wraz z następującymi dokumentami: 

• kopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie; 

• kopiami świadectw pracy dokumentującymi wymagany staż pracy                         

lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; 

• kopiami dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone 

studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności itp.); 

• oświadczeniem, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 

oraz , że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 

• oświadczeniem o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego –  w przypadku gdy 

taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego                         

lub o fakcie nie posiadania w/w obowiązku; 

• oświadczeniem, że osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem                           

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kopią 

aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru 

Karnego*. 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                   

i Rady (UE) 2016/679 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) oraz ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1000), do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. 

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 

pracodawcy oryginałów dokumentów. 

 

* W przypadku podjęcia decyzji co do zatrudnienia, wybrana osoba będzie 

zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie 

informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 
  

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie 

w terminie do dnia 18 lipca 2018 r.” 

   

Siedlce, dnia 03.07.2018 r. 

  
                                                                                        Dyrektor 

                                                                               /-/ Adam Kowalczuk 

 
 
 

 


