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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza nabór  

na stanowiska asystent rodziny/młodszy asystent rodziny (8 etatów),  
w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy,  

na czas określony do 31 grudnia 2012 r. 
 
Stanowiska pracy będą współfinansowane przy udziale środków z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach projektu „Asystent rodziny 2012” 
 
I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

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 rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. 

4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin. 
5. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej. 
6. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych. 

7. Udzielanie wsparcie dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych. 

8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 

9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 
10. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny. 
11. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. 
12. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi 
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  
i rodziny 

 
II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie i staż pracy: 
1) W przypadku stanowiska asystent rodziny - kandydat powinien posiadać: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna i 2-letni staż pracy 

lub 
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem  

z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i posiada 2-letni staż pracy,  
w tym udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 
rodziną 

lub 
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami 

podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia 
określony na podstawie ust. 3 i posiada 2-letni staż pracy, w tym 
udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

lub 
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub 

rodziną, a także posiada 5 letni staż pracy, w tym udokumentuje co 
najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
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2) W przypadku stanowiska młodszy asystent rodziny - kandydat powinien 
posiadać: 
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, 

socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna 
lub 
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem  

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

lub 
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami 

podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia 
określony na podstawie ust. 3 i posiada udokumentowany co najmniej 
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

lub 
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub 

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

2. Kandydat posiada wiedzę w zakresie: 
1) prawidłowego funkcjonowania rodziny; 
2) diagnozowania potrzeb rodziny; 
3) planowania pracy z rodziną; 
4) monitorowania i ewaluacji pracy z rodzina; 
5) funkcjonowania lokalnych organizacji i instytucji wspierających rodzinę; 
6) problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; 

3. Ponadto, kandydat na stanowisko młodszego asystenta rodziny/asystenta 
rodziny spełnia następujące kryteria: 
1) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie jest mu zawieszona ani ograniczona; 
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego; 
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
III. Wymagania dodatkowe: 

1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy. 
2. Umiejętność redagowania pism do instytucji. 
3. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych. 
4. Odporność na stres. 

 
IV. Wymagane dokumenty: 

1. Aktualny życiorys (CV). 
2. List motywacyjny. 
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 

na stronie internetowej Ośrodka lub BIP). 
4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg kariery 

zawodowej niezbędne do wykonywania oferowanej pracy. 
5. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona. 
6. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, 

gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

7. Oświadczenie, że kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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8. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z rekrutacją na 
stanowisko asystent rodziny/młodszy asystent rodziny”. 

 
Aplikację należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w kancelarii lub korespondencyjnie 
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 
lub na e-mail rekrutacja@mopr.gda.pl w terminie do 10.07.2012 r. Za datę złożenia 
dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów pod wskazany adres. 
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem (w temacie e-mail lub na kopercie) „Nabór na stanowisko – 
asystent rodziny/młodszy asystent rodziny”. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz BIP MOPR. 
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez 
e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


