
ZARZĄDZENIE NR 6/17 

 

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W CZEREMSZE 

z dnia 30 października 2017 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czeremsze 

 

        Na podstawie ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 

1769 z późn. zm. ), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2017 r. 

poz. 1875 ), Uchwały NR XX/163/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2013 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze zarządzam, co 

następuje: 

  

 

§ 1. 

 

        W zarządzeniu NR1/13 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z 

dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czeremsze wprowadza się zmianę w rozdziale III Struktura Organizacyjna 

Ośrodka dodaje się §7 oraz § 8:  

 

§ 7 

 

Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności: 

 

1. Sporządzanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i przy 

wsparciu pracownika socjalnego oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

2. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej, 

3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej, w tym 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

4. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

5. Sporządzanie informacji o rodzinie na wniosek sądu i innych instytucji, 

6. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej, organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

7. Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, 

8. Sporządzanie sprawozdań, 

9. Inne prace zlecone przez Kierownika związane z działalnością Ośrodka. 

 

§ 8 

 

Do zadań Opiekunki środowiskowej należy w szczególności: 



1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych w zależności od 

stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. 

2. Dokonywanie zakupów art. spożywczych, leków i innych niezbędnych do codziennej 

egzystencji podopiecznego. 

3. Pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku 

gotowego do domu. 

4. Przynoszenie węgla, drewna, wody. 

5. Załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika Ośrodka 

np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, energię elektryczną, telefon, RTV i innych. 

 

 

§ 2. 

 

        Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian. 

 

§3 

 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

  

 

 

                                                                                                           p.o. Kierownika GOPS 

                                                                                                               

                                                                                                                 Adam Iwaniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


