
ZARZADZENIE NR 4/2012 

KIEROWNIKA  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WĄSOSZU 

z dnia 28 maja 2012r. 

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wąsoszu 

 

 

 

 

§1 

 

W rozdziale II – Podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka 

dodaję §12 asystent rodziny. 

 

 

 

 Do zadań asystenta należy: 

 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych, 

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi, 

6. wspieranie aktywności społecznych rodzin, 

7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej, 

9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających 

na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 

11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i 

dzieci, 

13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 



14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół 

roku, 

15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i 

osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za 

niezbędną, 

18. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika OPS. 

 

 

Następnie w rozdziale III Struktura Organizacji Ośrodka dodaje punkt 8 – asystent rodziny. 

Graficzną strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia Nr4/2012 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w  Wąsoszu 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

 

 

 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wąsoszu 

 

Główny Księgowy 

Podinspektor- 

2 osoby 

Starszy pracownik 

socjalny 

Specjalista pracy 

socjalnej- 

3 osoby 

Asystent 

rodziny 

Opiekunka- 

2 osoby 

Starszy 

Inspektor 

Sprzątaczka 


