
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

 

ASYSTENT RODZINY  

w Dziale Wsparcia  Rodziny 

Termin składania dokumentów do 20.02.2023 r. do godz. 16.00 

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji  

z pracownikiem socjalnym, 

2) wspieranie rodzin z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy ich 

funkcjonowania, 

3) wspomaganie rodziny w szczególności w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

4) udzielanie wsparcia rodzinom z dziećmi w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, 

psychologicznych i zdrowotnych, 

5) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych 

wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

6) prowadzenie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, 

7) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin „Za życiem”, 

8) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sprawozdawczości, 

10) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

 Wymagania konieczne: 

1) obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego 

zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 530), 

2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, 

3) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  udokumentowane np. świadectwem pracy, staż, praktyki, 

wolontariat, 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

5) niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6) spełnianie zapisów art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona oraz kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny  

 w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego),  

7) brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub  

w Rejestrze osób, w stosunku, do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała 

postanowienie o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. z 2020 r. poz. 152). 

Wymagania pożądane: 
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii, ochronie zdrowia psychicznego, przepisów o ochronie danych osobowych, 

2) obsługa komputera i pakietu biurowego – znajomość środowiska Windows 

3) szkolenia z zakresu pracy na rzecz rodzin z dziećmi, 

4) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 



5) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, 

6) umiejętności animacyjne w zakresie pracy ze środowiskiem lokalnym, 

7) komunikatywność, empatia, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, samodzielność  

w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, asertywność, odpowiedzialności, bezstronność i 

umiejętność organizacji pracy oraz pracy zespołowej. 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku: 
1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na zastępstwo, 

2) praca asystenta rodziny 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, 

3) praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka i poza nim w granicach administracyjnych m.st. 

Warszawy na ogólnych zasadach dotyczących pracy asystenta rodziny w miejscu zamieszkania rodziny lub 

w miejscu wskazanym przez rodzinę.   

4) na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym 

oraz niedosłyszącym. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) załączony kwestionariusz osobowy dla asystenta rodziny, 

2) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) list motywacyjny, 

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy,  

6) zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania  

w stosunku pracy, 

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy zakres danych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika 

z przepisów prawa ( kandydat podaje dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO). 

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz 

załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w zakresie 

wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).” 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych  

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (w formie skanów) w terminie  

do dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 16.00 na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, 

ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem  

„ Asystent rodziny” 

lub  

w formie elektronicznej na adres: dwr@ops-targowek.waw.pl 

z dopiskiem w tytule wiadomości: 

‘Asystent rodziny” 

 

Szczegóły oferty można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 277 02 46. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania 

wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane. 

W zależności od ilości złożonych aplikacji, Ośrodek dopuszcza, w kolejnym etapie rekrutacji, 

zorganizowanie rozmowy kwalifikacyjnej. Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane 

wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej. 

 



Pracodawca zastrzega sobie prawo do odwołania w/w naboru w każdym czasie bez podania 

przyczyny oraz do zakończenia naboru bez wybrania żadnego z kandydatów. 

 


