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PRACA W POMOCY SPOŁECZNEJ? DLACZEGO NIE?!
Koniec wakacji, początek jesieni to dla wielu absolwentów uczelni wyższych 

intensywny czas poszukiwania pracy. Pogłębiający się kryzys gospodarczy 
sprawia, że dla wielu osób poszukujących pracy ważnym elementem są nie 
tylko zarobki, ale stabilność zatrudnienia. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się ogłoszenia rekrutujące do pracy w urzędach, instytucjach państwowych i 
samorządowych. 

Jednym z ważnych aspektów, istot-
nym dla przyszłych pracowników, 
jest satysfakcja z wykonywanych 
obowiązków i łączenie pracy z moż-
liwością działania na rzecz drugiego 
człowieka. Tym bardziej ciekawą 
jest oferta pracy na stanowisku pra-
cownika socjalnego lub asystenta 
rodziny w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Krakowie.

-  Życie pisze dla nas różne scena-
riusze. Są w nich sytuacje , w któ-
rych musimy zwrócić się z prośbą 
o wsparcie do takiej instytucji jak 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. To właśnie pracownicy socjalni 
są pierwszymi osobami, z który-
mi wówczas nawiązujemy kontakt 
- mówi Witold Kramarz dyrektor 
MOPS w Krakowie. – Nie jest to 
łatwa praca. Wymaga wrażliwości 
oraz bycia otwartym na drugiego 
człowieka. Daje jednak ogrom sa-
tysfakcji.

W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krakowie zatrudnio-
nych jest ponad 700 osób z czego 
ponad połowę stanowią pracownicy 
socjalni.  

Choć wielu osobom praca w urzę-
dzie kojarzy się przede wszystkim z 
pracą biurową, nie jest tak w przy-
padku pracowników socjalnych. To 
w dużej mierze praca w terenie, w 
czasie której spotykają się z oso-
bami, które potrzebują wsparcia ze 
strony Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. To także kontakt z inny-
mi instytucjami pomocowymi, or-
ganizacja wydarzeń wspierających 
i integrujących osoby korzystające 
z pomocy.

Pani Izabela  jest pracownikiem 
socjalnym od wielu lat. Jak sama 
przyznaje często  staje przed proble-
mami, których rozwiązanie począt-
kowo wydaje się niemożliwe lub 
wymaga niesamowitej  kreatywno-
ści. Jak podkreśla praca ta wbrew 
krzywdzącej opinii nie polega na 
rozdawaniu pieniędzy, ale na takim 
dobraniu form  pomocy, aby osoba 
lub rodzina wyszła z kryzysu i mo-
gła rozpocząć samodzielne funkcjo-
nowanie. 

- Pracownik socjalny musi być 
osobą bardzo cierpliwą, musi po-
siadać szeroką wiedzę w jaki spo-
sób skutecznie pomóc w konkretnej 
trudnej sytuacji. Trzeba także mieć 
predyspozycje osobiste takie jak 
duża odporność psychiczna, ponie-
waż na co dzień w naszej pracy spo-
tykamy się z trudnymi sytuacjami. 
– mówi Izabela. – Patrząc jednak 
z perspektywy lat widzę po prostu 

sens mojej pracy. To niezwykle cie-
szy, gdy widzi się efekt swoich sta-
rań i widzę osoby, które wychodzą 
na prostą choć początek tej drogi 
był bardzo kręty.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krakowie pracują tak-
że osoby na stanowisku asystenta 
rodziny.  Wspierają oni rodziny z 
dziećmi przeżywające różnorodne 
trudności, kryzysy. Pomagają w po-
szukiwaniu rozwiązań występują-
cych problemów tak, aby umożliwić 
rodzinie jak najlepsze wypełnianie 
funkcji opiekuńczych i wychowaw-
czych. Pomagają również rodzinom 
dzieci, u których zdiagnozowano 
ciężkie, nieodwracalne upośledze-
nie lub nieuleczalną chorobą zagra-
żającą ich zdrowiu i życiu, a także 
kobietom w ciąży. 

Pani Monika pracuje obecnie z 15 
rodzinami. Jest to maksymalna licz-
ba rodzin, z którymi asystent może 
jednoczenie współpracować. Swoje 
działania asystenci realizują w ra-
mach zadaniowego czasu pracy, co 
służy maksymalnemu dopasowaniu 
usługi do potrzeb rodziny, specyfiki 
jej sytuacji życiowej 

-  Pracuję w taki sposób, aby zbu-
dować relację z rodziną, nawiązać 
współpracę. Takie działanie przy-
nosi lepszy efekt – mówi Monika 
starszy asystent rodziny – Nie ma na 
to jednak „recepty”, złotego środka, 
ale może właśnie to sprawia, że pra-
ca ta jest niezwykle satysfakcjonu-
jąca i inspirująca. Staram się otwo-
rzyć rodzinę na przyjęcie wsparcia. 
Wymaga to jednak od nas, asysten-
tów, dużej kreatywności, cierpliwo-
ści i zwykle jest procesem długofa-
lowym – przyznaje pani Monika.

Asystenci pomagają także tym 
rodzicom, którzy pragną powrotu 
swoich dzieci pod ich bezpośrednią 
opiekę, podejmują współpracę z in-
nymi specjalistami zaangażowany-
mi w sprawy danej rodziny, np. pe-
dagogami szkolnymi, terapeutami, 
kuratorami sądowymi. Towarzyszą 
rodzinie i wspierają w załatwianiu 
spraw urzędowych, sądowych.

- Nie będę ukrywać, że to trudna 
praca – mówi pani Monika -  ale 
jestem asystentem już od wielu lat 
i muszę przyznać, że gdy udaje mi 
się wspólnie z rodziną osiągnąć za-
planowane cele, pozytywną zmianę 
sytuacji i widzę szczęście rodziny, 
radość dzieci, mam poczucie, że ro-
bię coś ogromnie ważnego i wyko-
nuję pracę wartą każdego wysiłku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Krakowie w sposób ciągły 

prowadzi rekrutacje na stanowiska 
pracownika socjalnego oraz asy-
stenta rodziny.

- Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy  posiadają odpowied-
nie wykształcenie do aplikowania. 
Nasza oferta kierowana jest zarów-
no do tegorocznych absolwentów, 

ale także do innych osób, które 
posiadają odpowiednie kwalifika-
cje. – mówi Małgorzata Wawrzy-
nek kierownik Działu Personalnego 
MOPS.- Wszystkim zatrudnianym 
osobom zapewniamy nie tylko sta-
bilną pracę i wynagrodzenie, ale 
także odpowiednie szkolenia oraz 

wsparcie doświadczonych pracow-
ników. 


