
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

w oparciu o art.2 9 ust.1, 2 i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej  zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu

rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych

rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu

trudnych  sytuacji  w  rodzinach  tego  wymagających.  Formy  pomocy  mogą  być  bardzo  różne,

uzależnione  od  potrzeb  oraz  współpracy  między  zainteresowanymi.  Dotyczyć  one  mogą:

wskazówek dotyczących sprawowania opieki  i  wychowania dzieci,  kształtowania i  wypełniania

podstawowych  ról  społecznych,  organizacji  czasu  rodziny,  pomocy  w  nauce,  racjonalnego

prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Funkcję  rodziny  wspierającej  może  pełnić  rodzina  z  szeroko  rozumianego  otoczenia

dziecka.  Poszukujemy  rodzin,  które  chciałyby  podzielić  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem  

i których optymizm może pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji. 

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka

pomocy  społecznej  na  podstawie  przeprowadzonego  przez  pracownika  socjalnego  wywiadu

środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy,  na podstawie których rodziny

wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób,

które zechcą poświęcać swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego

potrzebują.
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prowadząc  rozpoznanie  zainteresowaniem  świadczenia  usług  na  rzecz  dzieci  przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funk-

cji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

1/ rodziny wspierającej



Funkcjonowanie  rodzin  wspierających  i  rodzin  pomocowych  reguluje  ustawa  z  dnia  9

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r. poz.135 z

późn. zm.)

Warunki które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny 
wspierającej:

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

1. opiece i wychowaniu dziecka;

2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie  funkcji  rodziny wspierającej  może być powierzone osobom z bezpośredniego  

otoczenia dziecka,  po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny,  rodzinnego wywiadu  

środowiskowego.

Oferta winna zawierać:

1. Motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej;

2. Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem;

3. Opis sytuacji rodzinnej.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie GOPS Jordanów lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

34-240 Jordanów

ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10

tel. 18 26 75 369


