
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 
prowadzi nabór na stanowisko  

młodszego asystenta rodziny / asystenta rodziny  
 

 
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na  czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pracy w pełnym 
wymiarze godzin. 
 
Okres trwania umowy: do 06.02.2020 r. 
 
Główne obowiązki: 
 
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 utrzymaniu pracy zarobkowej,  
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 
11) udzielanie wsparcia rodzinom, 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 podmiotowi,                      

o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ; 
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 w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz.146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 
Wymagania konieczne: 
 

1) obywatelstwo polskie;  
2) wykształcenie:  

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, 
b) 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 studiami podyplomowymi 
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy                       
z dziećmi lub rodziną; 

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż 
pracy z dziećmi lub rodziną; 

3) doświadczenie zawodowe: - / minimum 2 letni staż pracy; 
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 
Wymagania pożądane: 
 

1) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, 
przepisów o ochronie danych osobowych, 



 

 
3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), Internet,  poczta elektroniczna; 
4) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 
5) umiejętność pracy w zespole; 
6) odporność na stres; 
7) odpowiedzialność; 
8) asertywność; 
9) rzetelność, systematyczność; 
10) komunikatywność i otwartość. 

 
Informacje dodatkowe: 
 

1) Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza               
to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. 
tygodniowo), 

2) Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny                
w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, 
pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym 
przyznawania świadczeń realizowanych przez m. st. Warszawę.  

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,         
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż                  
6 %.  
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny – podpisany odręcznie; 
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku 

pozostawania w stosunku pracy, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego 
Rejestru Karnego”; 

8) Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania                       
o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego, 

9) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 
nie została mu zawieszona ani ograniczona, 

10) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został 
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

11) podpisane oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych; 
12) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych; 
13) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca. 

 
 

Informujemy, że Administratorem Danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy, ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.   

  
Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji odbywa 
się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO. 


