
Schemat 4: Proponowana w MODELU współpraca z osobami / rodzinami. 

ANALIZA POTRZEB RODZIN I OSÓB W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZINDYWIDUALIZOWANE, WIELOWYMIAROWE DIAGNOZOWANIE 

WYZNACZENIE CELÓW 

1. 
Promocja  

środowiskowej 
współpracy w 

MODELU. 

2. 
Zgłaszanie się osób/rodzin 
 lub zgłaszanie osób, rodzin 

przez GOPS, PCPR, PZK i 
inne podmioty gminno-

powiatowe. 
 

3. 
Wstępna analiza zgłoszenia przez PZK 

(dokument Karta Oczekiwań 
przygotowany wspólnie przez rodzinę, 

osobę, ew. podmiot zgłaszający, 
animatorów) w kontekście potrzeb 

wsparcia; superwizja PZK. 

4. 
Prezentacja kolejnych etapów współpracy osobie /rodzinie. 

 

4.2 
Decyzja o braku zgody na współpracę z PZK; 

propozycja: kontynuacji wsparcia dla rodziny przez 
podmioty;  

decyzja o dodatkowych usługach, aktywnościach dla 
osoby/rodziny; 

kontynuacja/rozpoczęcie pracy socjalnej, 
konsultowanie działań na rzecz osoby/rodziny. 

4.1 
Podpisanie zgody osoby/rodziny na 

współpracę z PZK. 
Dokument: Zgoda rodziny. 

 

6. 
Weryfikacja podmiotów do współpracy z osobą/rodziną z 

PZK, ewentualnie zaproszenie dodatkowych podmiotów do 
PZK na wniosek osoby/rodziny bądź animatorów. 

 

 

5. 
Wywiad środowiskowy pracownika 

socjalnego. 

7. Diagnozowanie wielowymiarowe PZK, w tym:  

7.1 
Warsztat współpracy nr 1- diagnostyczny 
z udziałem osób, rodzin, (wykorzystane 
zostaną m.in: genogram, techniki PSR, 

zebranie oczekiwań samych osób/rodzin 
i służb, zaprezentowanie listy aktywności 

i usług i inne własne i przygotowane  
narzędzia diag. instytucji wchodzących w 

skład PZK). 
Wybór przez osobę, rodzinę pracownika 

kluczowego. 

7.2 
Uzupełnianie  

zebranych informacji 
diagnostycznych  o 

niezbędne do analizy 
(podmioty PZK 

z wykorzystaniem 
własnych narzędzi) 

7.3 
Uwspólnianie informacji 

i oczekiwań, analiza 
informacji- podczas 

spotkania PZK wspólnie 
z osobą/rodziną,  

wybór elementów do 
współpracy i do 

wzmocnienia. 

8. 
Opracowanie Indywidualnego Programu Współpracy – dokument IPW z wykorzystaniem listy usług 

i aktywności podczas spotkania PZK, wykorzystanie technik PSR.  
Superwizja IPW.  

Określenie roli pracownika kluczowego we współpracy i sposobów monitorowania. 
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EWALUACJA DZIAŁAŃ (KOŃCOWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZACJA WSPÓŁPRACY, MONITOROWANIE 

9. 
Zarządzanie przypadkiem. Realizacja usług, aktywności i innych działań IPW. 

9.4 
Działania wspierające współpracę: 

spotkania informacyjne, 
edukacyjne, 

działania na rzecz lokalnego 
środowiska, w tym przygotowanie 

wspólnie z PZK projektu 
socjalnego, udział w grupie 

wsparcia, edukacyjnej, innych 
aktywnościach. 

9.2 
Udział osoby, 

rodziny 
w spotkaniach 

PZK,  
lub 

indywidualne 
spotkania 

osoby, rodziny z 
prac. 

kluczowym 

9.1 
Systematyczne 

spotkania 
monitorujące 
współpracę, 

weryfikacja IPW 
przez pracownika 

kluczowego z 
osobą/rodziną, 

skalowanie (min. 
raz na 3 m-ce). 

9.3 
Praca na 
zasobach 
i mocnych 
stronach 

osób/rodzin, 
koncentracja na 
możliwościach.  
Motywowanie 

osób/rodzin do 
zmian. 

10. 
Superwizja współpracy z osobą / rodziną. 

Monitoring IPW każdej osoby/rodziny – minimum 1 raz na 3 miesiące. 
Warsztat współpracy nr 2 monitorujący. 

11. 
Podsumowanie współpracy wspólnie z osobą/rodziną i PZK (po 13 m-cach). 

 

 

11 13 
Podsumowanie pracy wspólnie z rodziną i PZK (maks. po 12 m-cach) 

 

11.1 
Określenie stopnia realizacji wyznaczonych celów i 

zakładanych efektów – ocena z wykorzystaniem techniki 
skalowania. 

Wyznaczenie etapów pracy z osobą/rodziną po 
zakończeniu wsparcia. 

Monitorowanie utrwalonych zmian w zależności od 
potrzeb. 

Warsztat współpracy nr 3 ewaluacyjny. 

11.2 
Brak osiągnięcia wyznaczonych 

celów. 
Ewentualne przekazanie 

osoby/rodziny do dalszego wsparcia 
innych instytucji. Ponowne określenie 

celów – powrót do pkt 7. 


