ASYSTENT RODZINY
W ramach realizacji projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych
w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
20142020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
lub ubóstwem.
Wsparciem asystenta rodziny w ramach projektu objętych zostanie łącznie 14 rodzin z terenu
Miasta i Gminy.
Liczba uczestników/rodzin z uwzględnieniem podziału na lata:
•
•

2018/2019 (okres 8 m-cy): 7 rodzin
2019/2020 (okres 8 m-cy): 7 rodzin.

Usługa świadczona będzie w wymiarze 80 godz./m-c przez okres 16 miesięcy, tj. w łącznym wymiarze
1 280 godzin.
Liczba godzin świadczenia usługi z podziałem na lata:




2018 r.: 3 miesiące x 80 godz., tj. łącznie 240 godzin w okresie X – XII 2018 r.;
2019 r.: 8 miesięcy x 80 godz., tj. łącznie 640 godzin w okresie I – V 2019 r. / X –XII 2019 r.;
2020 r.: 5 miesięcy x 80 godz., tj. łącznie 400 godzin w okresie I – V 2020 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:


nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest jej zawieszona ani
ograniczona,
 wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego),
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
 jest dyspozycyjne w godzinach popołudniowych i w weekendy,
 posiada nienaganną opinia,
 nie jest zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję,
do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy
chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020)
oraz posiada:
 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna lub,
 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentują co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz.U. z 2O18 r. poz. 998 ze zm.) i udokumentują co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub,
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wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentują
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 lub co najmniej 6-miesięczny staż pracy na rzecz i z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
oraz dysponuje samochodem osobowym lub innym środkiem transportu umożliwiającym pracę
w terenie.
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
1) współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu z 14 rodzinami wskazanymi przez
Zamawiającego,
2) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzinami we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz animatorem środowiskowym;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 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) motywowanie członków rodzin (uczestników projektu) do aktywnego udziału w projekcie,
w tym motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
13) wykonywanie innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
Ofertę należy złożyć w terminie do 14.09.2018 r. w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
kuriera lub osobiście na adres: Miasto i Gmina Sztum / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Sekretariat, pokój 11
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134570
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