
zarZlldzeniefr 0050.91.2019 

Wojta G iny Slubice 


z dnia 30 sic poia 2019 roku 


w sprawie: 	 zatwierdzenia Z1IfZ=!dzenia inr 412019 Kierownika Gminneg(} Osrodka 
Pomocy Spole<znej w Slublca.h z dnio 25 lip.a 2019 roku w sprawie 
zmiany zarzltdzenia Dr 311JZ012 Kierownika Gminnego Osrodka Powoey 
Spolecznej w Siubicach z dnio 23 stycznlo 2012 roku w sprawie 
Regulaminu Organizacyjn<lgo Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Stobl.a.h. 

Na podstawi. art. 30 u,t. 1 i ust. 2 p~t 2 llSta"'Y z <luia 8 marc. 1990 r. 0 samorZljdzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 re llI11J) ZllrZ'!dza sl, co nast~poje: 

§1 

1. 	 l\'a \\ouiosek Kierownika Gminnego Osrodka Pomney Spolecznej w Slubicach 
zatwierdza sl" zarZljdzenie nr 4/2019 Kierownika Gminn.go Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Slubicach z <lui. 25 \ipca 2019 roku w sprawle zmlany zafZ'!dzenia nr 
3/1i2012 Kierownika Gminnego Ostodka Pomocy Spoleeznej w S!ubieach z dnia 23 
'(yeznia 2012 roku w 'prame R<lgulaminu Organizacyjnego Ominnego Osrodka 
Pomocy Spo!eeznej w S1ubicach. 

2, 	 ZflrZ4dzenie wska7..ane w us!. 1 stano-wi za~cznik do zarzJidzenia, 

Wykonanie zarZ¥izenia powierza siy Kierownikowi Gminnego OSrodka Pomoey 
Spo!ecznej w Slubicach. 

§3 

~dzenie wchodzi w zycie z dnietn podpisania. 

I Zmian~ ustawy opuolikowano w Oz, u. z 20 J9r.. poz. 1309. 

http:Gminn.go
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, 

Zarzlldzerie N r 412019 

Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Siubicach 


z dnia 25 lijpca 2019 roku. 


w spraWlC: ZIDiat1y zarZ(fdzenia Nr 3/lj~012 Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy 
Spotecznej w S!ubicach z dnia 23 &tyc7.nia 2012 rokl! w spra'Wie Regulaminu 
Organizacyjnego Gminnego OSrodka Pomoey Spoteczncj w Slubicach. 

§ L 

W zarzL¢zeniu NT 3i1/20i2 Kierownika Grinnego Osrodka Potnocy SpOfecznej w Srubicach 
z dnia 23 stycznia 2012 roku wprowadza silr nastypuj~ct zmiany; 

1) 	 w zatq<:zniku nr 1 do zarz.~:dzenia: 

a) 	 w Rozdziale II - Struk1ura organiiacyjna Osrodka w § 3: . 
~ pkt 2 otnymuje brzmienie: . 1,1 

,.2) Pracownik socjalny, Specjalis¥l praey socjalnej", 

~ w pkt 3 po wyrazach . .Inspektori pooinspcktor do spraw swiadczen rodzinny".h" I 


dodaje si~ wyrazy .,5wiadczen \vychowawczych,", ) 

- w pkt 4 po wyrazie "Opickun" d/odaje sit; wyrazy .,opickunka srodowiskowa)', 

- po pkt 4 dodaje sitt no\Vy pkt 5 ~ brzmieniu; 

,,5} Mtodszy ao;ystent rodzinyl hsyste111 rodziny - udziel.a,l~cy pomocy rodzinom 

przezyv.."djqcym trudnosci \-'Ii spnnivach opiekunczo.wychowawczych" 


b) 	 w Rozdziaie VII - Zakres czynn9sci na poszczegolnych stanowiskach pracy: 

- po § 20 dodaje ~,i~ tytul: ,Zakreis c::ynnosci inspektora!po~i~pektora ds. swiadczcn 
,>,rychowawczych- a po nlm dod~e Sly now)' § 20A w brzmlemu; 
,,§ lOA" Do zadaiJ. pracO\vnik~ do spra\v swiadczen wychowawczych nalezy w 

szcZCgO!noScl : , 
I} kompletowanie dokumentacji ~j.; przyjmQwanie i weryfikacja wnioskow oraz 721'lCZoncj 
dokumentacji \.\i sprawach 0 pr7yzn~nie $wiadczeil wycnowawczych i swiadczen L programu 
"Dobry start" oraz prowadzenie PO~~pOWaIt w ww, sprawach, 
2} prowadzenie postypowa6 ad~inistntcyjnych w sprawach z zakresu swiadczenia 
wycbowawczego i swiadczen z programu "Dobry starf', 
3) udzieianie informacji (j trybic; post<;po\'fania W sprawacb d01YCZqcych uprawnic6 do 
$Vriadczenta wycho1Aawclcgo i gwijadcJ:cnia z programu "Dobry start" , i 
4) w~p6tpraca '1 wnioskod;lwcamiJ instytucjami i organizacjami v..'- zakr<.isie pozy~l",wania i II 

sprawd/..Ilnia dokurnentacji nicz~tifH:;j dla przyznawania pra1Aa do powyzszych swiadczd;, I 
5) przygotov;ywanle prnjekt6w ~ecyzji i iuformac"ji ustalaj'lcych prn\'I'O do swiadczenla 
wychowawczego i swiadczenia "Dbtny !>tarl" . . 
6} sporz~dzauie list wyprat 5wiadc7.el) wychDwawczych i gv.,iadczcl) ,.Dobry 5{f111" zgodnic 7 : 

wydanymi lnformacjami i decyzja.,i adminislracyjnymi, i 
7) spofZl:J:dzanie anali? i spraivozdan z realizacji ustawy 0 pomocy panSPN!l w! 
wychowywaniu dzieci j Rozporz~pzenia Rady Minislr6w 7. dnia 30 maja 2018 r, w sprawllO! 
szczeg6towych warunkuw realizacji fZ<j.dowcgo programu "Dobry start". 

8} prowadunie postl!Po'Wania w spmwie nsta!enia nienaleznie pohtanych swiadcze6 
WYChow3WCZych i sWladczcti "Dobry staJt" , 

http:5wiadc7.el


i 

, 
9) tworzenie, oie:lJtca aktuallz..1cja WYk1Z6W, informacji i rejeslrow przyznanych swiadczen 

wychowawcl,ych i swiadczen Dobry st, 11'" , 

10) prowadzenie innych spraw \'vynika', eyeh z ustawy 0 pomoey pan!itw8 w wychowywaniu 

dzieci i rozpofZ4dzenia w sprawiej :;zczeg6tow)'-ch warunk6w realizacji fn}dowego 

programu "Dobry start", 


Il} wprowadl..anie wniosk6w do oprogtamowaniu Sygnity. 


12) wykonywanie innych polecen stl1z~o\Vych Kierownika O&rooka." 

~ po § 21 dodaje sil( tytut: ,,Zakres czynnoscl mtodszego asystenta rodziny/ asystenta rrn1ziny" 


a po nim dodaje si~ nowy § 2; A w brzmleniu; 

"S 21 A. 1. Do zadan mlodszego asysten41 rodzinyiasystenta mdziny nalcZy W SL.Cl.c£('J!OOSC1: 


1) optacowanie i realizacja planu PI1l!C)' z rodzinq we wsp6lpn.lcy z czlonkami rodzmy 

j w konsultacji z pracownikiem socj~l'nyrn; 

2) opracowanie, we wspoipmcy z iczlonkami rodziny i koordynatorcm rodzinnej 

pieczy zastypczej, planu pracy z rodiin\!, ktory jest skoordynowany z planem romoe) 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastr;pczej; 

3) udzielanie pomoey rodzinom .Jv- poprawie ich sytuacji ryclowej, w tym w 

zdobywaniu umiej~tnosci pmw1dtow~go prowudzenia 

gospodarstwa domowego; ,• 

4) udzieJanie pomoey rodzinom w rozwi'lzywaniu problemow socja1nych: 

5) lldzielante pomoey rodzinom w rozvii¥ywaniu problem6w psychologjcznych~ 


6) udzielanie pomocy rodzinQm w' rozwil:}Z)'\vrmiu problem6w wychowawez)ch z 

dzieetni; 

7) wspieranie aktywJ10sci spl1Iecznej:rodzin~ 


8) motywowanie cztonk6w rodzin dQ podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszoklwaniu, podejrnowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 

10) motywowanie do udzialu w zaj~iach grupo\vycn diu rodzicow, maj,!cych na celu 

ksztahowanic prawidlowych !wzorcow rodzicielskich umiej?tnosci 

psychospoiecznych; 

it) udzidanie Vv'Sparcia dzieciurn; w szczcgolnosci poprzcz udzial w zaj~ciach 


psychoedukacyjnych; 

12} podejrnowanie dzialfHl interw~ncyjnych i lNudczych w sytuacjt zagrozenia 

bezpicczeiistwa dZleci i rodzin; , 

13) prowad:r.enie indywidualnych kOjnsultacji wychowawczych dla rodziL:6w i dzieci; 
14) prowadzenie dokumentacji doty¢Z<}cej pracy z rodzin<J; 
15} dokonywanie okresowej oceny s:ytuacji rodziny, nie rzadziej nTz co pol roku: 

16) monitorowanie fuukcjonowania :rodziny po zakOllczeniu pracy z rodzin~~ 


17) sporz&dzanie, nft wniosek s'tdu, 1Jpinij 0 rodzinie i jej cZfonkach: 

18} wspotpraca z jednostkami ad~inistracji fZ<ldowej i samor71}dowej, wlaSciwymi 

organizacjarni pozar,l~dowymi orctZ innym! podmiotami i osobami spccjalizuj<j.cymi 

siy w dzialanincb 113 rzecz dziecka i rodziny; 

19) wsp6lpraca z zespolern interdysHplinarnym tub grupq roooert'!, 0 ktorycn mown w 

art. 9u ustawy z duia 29 Hpca 2005 r, () przeciwdziataniu przemocy w rodzinie lub 

innymi podmiotamL kt(lrych pomoc przy wykonywaniu zadan uzna 7.l1 niezb~d!l<j., 


2. Asystem rodziny bedzic wykony,:lval swojc zadania w miejscu zdmicszkania rodziny 
mi~dzy godzinq. 7.00 a 20.00, mo!Zc rowniez towarzYSLYC rQdzinie poza mit'jscem 
zamieszkania mit;dzy godz. 7.00 a 2:1.00 od poniedzialku do p1<ltku. 
3. Przewiduje si~ pelnienie funkcji asystenta rodl,iny r6wniez w dni walue od pracy w 
szcze,g61nosc1 w sytuacji kryzysowej lub koniecznusci podj(fcia interwencji. 



, 
4. Asystent rodziny bydzie wykotl)fwal zadania zgodni<: l hannonogramem ustug 
llstalonym wsp6Jnie z pracownikjem socjalnym. w porozumicniu z rodzin<j.. 
Harmonogram ten moz,e podlegac 'l3:ktualizaCj L zgudnic z biellfcymi potrzebami. 
Asystent rodziny mO:LC Vvy kt10ywac czynnosd pom godzinami pracy pracownikow 
socjalnych. w tyro taki:e w dnt ustaw~wo wolne od pracy, 
5, Asystent rodziny ZObowl<j.zan}' jest przekazywac Kierownikowi O$rodka 
informacje 0 przebiegu prowad7J:m~'ch spraw w postac! miesiJtcznych sprawozdaft 
(tygodniowych karty pracy), a tak±e niezw10cznie na kaide zl:Jdanie Kierownika 
Osrodka udostypniac luh v.'ydac wszystkie dokumenty zwiQzane z wykonywanicm 
udal't 

2) 	 zat'lcznik m :2 do zarz'ldzcnia ~ Schemat struktury organizacyjnej Gminncgo Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Srubicach otrzymuje nowe brznlienie, zgodnc z tresci~ za!i4cznika 
do niniejslego zarl~dzenia. 

Zarll!rlzenie wchodzi w zyclc z dnicm poorJtsania i podlega wywieszeniu na tablie), ogloszcn 
Gminncgo Osrodka Pumocy Spolecznej w S~ubicach, 
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• 


Zall!cznt8zarzttdzenia Nr 4/20 J9 Ki<:rownika Gminnego OS~,-mlOCY SpotecZl'Ie-j w Slubicach z: 25 lipca 2{) 19c, ~dl}cy 
Zal,,!cmikiern Nr 2 

do Zarz~dzenia Nr 3/112012 Kierownika 
Osrodka Pomocy SpQlecznej w Slubicach 

z: dnia 23 stycmia 2.0 12r. 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOI~ECZNE.J 


WSLUBICACH 


"- ~ I - (, :' 


