
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2015R. 
KIEROWNIKA  

GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W POSTOMINIE  

z dnia 02 stycznia 2015r. 

zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 2/08 
z dnia 25.09.2008r. 

Na podstawie §13 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie nadanego 
Uchwałą Rady Gminy XXXII/380/05 z 21 lutego 2005r.  

zarządzam co następuje: 

 § 1. Zmienia się treść §6 Regulaminu organizacyjnego GOPS Postomino nadanego Zarządzeniem 
Nr 2/08 z dnia 25.09.2008r. (z późn. zm.) poprzez dodanie kolejnego tiretu w brzmieniu: 

„asystent rodziny- 1 etat” 

 § 2. Po §15b regulaminu organizacyjnego dodaje się §15c w następującym brzmieniu: 

Do zadań asystenta rodziny naleŜy w szczególności:  

Prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym oraz kierowaniem procesem zmian postaw Ŝyciowych członków 
rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny jest za systematyczną pracę z rodzinami wskazanymi 
przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań tj.: 

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 Ŝyciowej, 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 utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych; 

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych; 

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagroŜenia 
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 i przekazywanie tej oceny 

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie; 



 

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 lub innymi 
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną; 

20. współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Gminy, 
GOPS itp. 

Asystent rodziny świadczy usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale moŜe równieŜ 
towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem / planem 
ustalonym wspólnie z pracownikami GOPS w porozumieniu z rodziną. 

 

 § 3. Treść schematu struktury organizacyjnej Ośrodka z wykazem stanowisk stanowiących załącznik 
Nr 1 do regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie 
poprzez nadanie mu brzmienia jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 02.01.2015r.  

 

  
 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy 
  Społecznej w Postominie 
       Krystyna Ślebioda
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mieszkaniowych 
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