
 
 

Projekt „Rodzina  jest dla dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej zaprasza do współpracy studentów kierunków 

społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna) 

do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny w ramach projektu „Rodzina jest dla Dzieci”. Propozycja 

skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi 

formami wsparcia rodzin. 

 Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami 

wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców. 

Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, 

w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. 

Wymagania wobec asystenta rodziny dotyczą zarówno jego wiedzy, jak i umiejętności. 

 Asystent rodziny współpracuje nie tylko z rodziną, ale także instytucjami opiekuńczo 

– wychowawczymi, poradniami rodzinnymi, instytucjami pomocy i integracji społecznej, placówkami pieczy 

zastępczej, pracownikami socjalnymi, kuratorami, psychologami i pedagogami. 

 

 Współpraca z rodziną oparta jest o plan pracy, który z założenia jest długofalowy. 

Zadania asystenta rodziny określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, do których w szczególności należą: 

 

- opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny; 

- pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także 

problemów wychowawczych; 

- motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej 

rodzin; 

- pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu; 

- współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo 

-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności; 

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

- prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. 

  

 Asystent rodziny w tym samym czasie może prowadzić pracę z kilkoma rodzinami 

w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań. 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Kierownikiem Wydziału Panią Joanną Zajfert – numer 



 

 telefonu: 506 981 173. 


