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1.Metoda pracy z jednostką  

 

Definicja 

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem polega na wspieraniu człowieka 

znajdującego się w trudnej sytuacji i wiąże się z prowadzeniem przez pracownika socjalnego 

działań dwutorowych:  bezpośrednich czyli ukierunkowanych na klienta i ego najbliższe 

otoczenie oraz pośrednich polegających na oddziaływaniu na klienta za pośrednictwem jego 

otoczenia, czyli środowiska w którym on funkcjonuje (Dunajska, Romaszkiewicz, Stawicki, 

2005, s.8) 

Praca z przypadkiem jest sposobem pomocy realizowanym przez pracownika 

socjalnego, w której poprzez analizę sytuacji jednostki doświadczającej problemu społecznego 

prowadzi się do opracowania diagnozy przypadku oraz planu pomocy i podjęcia działań 

profilaktycznych, kompensacyjnych i terapeutycznych.  Nieodzownym elementem pracy jest 

włączenie jednostki w proces pomocy, wytworzenie w niej poczucia odpowiedzialności za swój 

los oraz uwzględnienie kontekstu środowiskowego realizowanych działań (Kantowicz, 2001, 

s.91). 

Teoretycznym twórcą metody jest M. Richmond. Autorka zdefiniowała metodę pracy z 

indywidualnym przypadkiem (ang. casework)  jako „procesy, które przez świadome 

dokonywanie indywidualnych aktów dostosowania się jednostek do otoczenia – rozwijają 

osobowość” (Mikołajewicz, 1995, s.41). 

„Praca z przypadkiem jest sztuką, w której znajomość nauki o stosunkach między 

ludźmi oraz umiejętność utrzymywania takich stosunków wykorzystywana jest do mobilizacji 



 

 

zdolności klienta i zasobów społeczności dla lepszego dostosowania jednostki do całości lub 

dowolnej części środowiska” (za: Kamiński, 1974). 

Według T. Pilcha (1977, s.123) metoda indywidualnych przypadków jest „sposobem 

badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone 

sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez 

pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku 

lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych”. 

Etapy pracy socjalnej z jednostką 

Zostały określone etapy pracy socjalnej z przypadkiem. Są one następujące: 

- diagnoza przypadku,  

- opracowanie planu postępowania 

- praca z przypadkiem.  

Zasady pracy socjalnej z klientem 

Podczas procesu pomocy musza być przestrzegane podstawowe zasady pracy socjalnej 

z klientem. Oto one: 

1.Zasada akceptacji, polega na respektowaniu podopiecznego jako osoby ze wszystkimi 

problemami i trudnościami, a także oznacza okazywanie szacunku dla odmienności oraz 

respektowanie prawa klienta do osobistych decyzji i wyborów. 

2.Zasada komunikacji oznacza chęć nawiązania kontaktu między pracownikiem 

socjalnym i klientem oraz dbałość o utrzymanie tego kontaktu. Pracownik socjalny powinien 

dba o to, aby jego intencje, wypowiedzi zostały zrozumiane przez klienta.   

3.Zasada indywidualizacji zwraca uwagę na indywidualizm każdej osoby ludzkiej i 

rodziny. Nawet jeżeli pracownikowi socjalnemu wydaje się, że dana osoba doświadcza 

analogicznej sytuacji powinien na nią spojrzeć indywidualnie i starać się zrozumieć co 

specyficznego jest w sytuacji tej osoby i rodziny. 

4.Zasada uczestnictwa rozumiana jest jako włączanie klienta do wszelkich działań 

realizowanych w celu rozwiązania jego trudnej sytuacji. Pracownik socjalny już od nawiązania 

pierwszego kontaktu powinien stara się określić charakter tego uczestnictwa poprzez 

zastosowanie tzw. kontraktu socjalnego. 



 

 

5.Zasada zaufania i poszanowania prywatności – aby klient mógł w pełni uczestniczyć 

w procesie rozwiązywania swoich problemów, był w stanie zaakceptować pracownika 

socjalnego jako swojego powiernika i doradcę, musi mieć przekonanie, że wszystkie 

informacje, jakich udziela w trakcie wywiadów, zostaną wykorzystane wyłącznie na użytek 

rozwiązywania jego problemów i w takim zakresie, w jakim on sobie tego życzy.  

6. Zasada samoświadomości wyraża się w umiejętności oddzielenia problemów 

zawodowych od życia prywatnego, od osobistych preferencji i uprzedzeń  

 

Narzędzia pracy socjalnej 

1. Wywiad środowiskowy 

Narzędziem  za  pomocą,  którego  przeprowadzamy  diagnozę społeczną jest wywiad 

środowiskowy. Przeprowadza go pracownik socjalny, wychowawca,  pedagog  szkolny  lub  

inny  pracownik  kulturalno-oświatowy z osobą w jej środowisku domowym. Uzupełniany on 

jest o informacje uzyskane w szkole, w miejscu pracy czy od sąsiadów. Wywiad środowiskowy 

opiera się na kwestionariuszu, który opracowywany jest specjalnie dla potrzeb danej instytucji. 

Wiele pytań zawartych w kwestionariuszu jest skategoryzowanych – wystarczy zakreślić 

wybraną odpowiedź spośród przedstawionych, reszta to pytania otwarte, na które należy 

wypowiedzieć się samodzielnie. Zarówno pytania otwarte jak i skategoryzowane dobierane są 

tak, aby na ich podstawie można było określić: 

rodzaj i zakres kłopotów danej jednostki;  

-jej niezaspokojone potrzeby; 

 -przypuszczalne przyczyny środowiskowe jej zaburzeń; 

 -„silne” cechy badanej jednostki i jej środowiska (zdolności, aspiracje),  

 -na  podstawie,  których  można  by  poprowadzić  skutecznie  zabiegi wychowawczo-

opiekuńcze. 

Wzór i sposób przeprowadzanie wywiadu środowiskowego określa Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 roku  w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. Zgodnie z przywołanym dokumentem prawnym pracownik 

socjalny obowiązany jest do sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszkania lub pobytu klienta.  Kwestionariusz podpisany przez pracownika socjalnego oraz 



 

 

klienta staje się dokumentem niezbędnym w procesie diagnostycznym oraz dalszych 

działaniach metodycznych. Treść informacji zawartych w wywiadzie jest niezwykle ważna z 

punktu widzenia kompleksowego rozpoznania problemu. Czasami zdarza się w praktyce, że 

sam opis sytuacji klienta uważany jest za diagnozę problemu, co oczywiście jest błędem i 

utrudnia podejmowanie działań. Jak zauważa A. Kłos (2011, s.93) wywiady środowiskowe 

często przeprowadzano się w celu kwalifikacji klienta do świadczeń, a nie w celu motywowania 

go do wyjścia z systemu pomocy społecznej. Obecnie większy nacisk kładzie się na aktywizację 

i usamodzielnienie klienta niż na świadczenia finansowe. 

2. Kontrakt socjalny 

Jednym z instrumentów współpracy pomiędzy klientem pomocy społecznej a 

pracownikiem socjalnym jest kontrakt socjalny wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej. 

Definicję kontraktu socjalnego wprowadza art. 6 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej, który 

przyjmuje, że kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc 

określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych 

działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. 

Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego oznacza działania realizowane przez 

pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich 

ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (Zasady przygotowania, 

realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych 

Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

2012, s.17). 

Technikę kontaktu socjalnego stosuje się najczęściej w odniesieniu do metody pracy z 

indywidualnym przypadkiem, ale również w ramach metody pracy z rodziną bowiem „rodzinę 

w pracy socjalnej uważa się często za przypadek” (Skidmore, Thackeary, 1998, s.24). 

Podstawę prawną do stosowania kontraktu socjalnego pomiędzy klientem a 

pracownikiem socjalnym stanowi ustawa 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jego 

głównym celem jest mobilizowanie osób i rodzin do aktywności w ramach wspólnie 



 

 

podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby i 

rodziny. 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru 

kontraktu socjalnego wprowadza  

dwa rodzaje kontraktu:  

• Pierwszy (część IA i IIA) jest zawierany między osobą zainteresowaną albo jej 

rodziną, a pracownikiem socjalnym i dotyczy rozwiązania trudnej sytuacji życiowej. 

• Drugi (część IB i IIB) może być zawarty tylko pomiędzy zainteresowanym, a 

pracownikiem i dotyczy wzmocnienia samodzielności i aktywności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Kontrakt taki jest podpisywany na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy 

i zapewnia opłacanie zainteresowanemu składki  zdrowotnej przez ośrodek pomocy społecznej. 

W przypadku nierealizowania zawartego kontraktu socjalnego mogą zostać wyciągnięte 

pewne konsekwencje prawne wiążące się z ograniczeniem rozmiarów świadczonej pomocy lub 

odmową jej udzielenia. Cechami kontraktu socjalnego są: pełna zgoda obu stron co do 

warunków kontraktu, możliwość zmiany warunków kontraktu, wzajemna odpowiedzialność za 

ich dotrzymanie. 

Etapy pracy za pomocą kontraktu socjalnego: 

1.Zdefinowanie problemu - na tym etapie następuje ustalenie, zdefiniowanie jakich 

problemów doświadcza klient, jakie są przyczyny sytuacji trudnej klienta oraz ustalenie czy 

problem jest tak samo rozumiany przez klient i przez pracownika socjalnego. 

2.Ustalenie wspólnych celów – celem pracy na tym etapie jest uzyskanie konsensusu 

pomiędzy potrzebami, oczekiwaniami i predyspozycjami klienta, a możliwościami 

zabezpieczenia i aktywizowania ze strony pracownika socjalnego. 

3.Opracowanie planu pracy – w tej fazie pracy następuje podział zadań pomiędzy 

pracownikiem socjalnym a klientem, ustalenie form pracy czy częstotliwości spotkań. 

4. Realizacja działań – czyli wdrażanie zaplanowanych działań w życie. 

5. Ewaluacja działań – czyli bieżąca ocenia wyników pracy obu stron. 

Można wskazać zasady obowiązujące pracownika socjalnego podejmującego pracę 

socjalna z zastosowaniem kontraktu socjalnego. Są one następujące:  



 

 

1. Kontraktowanie usług socjalnych nie dotyczy wszystkich kategorii klientów 

pomocy społecznej. Nie wszystkie osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej mogą być wspierane z zastosowaniem kontraktu socjalnego jako instrumentu 

motywacji do zmiany sytuacji życiowej 

2. Kontraktowanie nie może obejmować wszystkich usług świadczonych w 

obszarze pomocy społecznej. 

3. Kontraktowanie usług socjalnych należy prowadzić po wykonaniu bardzo 

dokładnej diagnozy społecznej w odniesieniu do osoby (rodziny) korzystającej z pomocy. 

4. Kontraktowanie jest procesem wymagającym rzetelnego przygotowania 

obydwu stron przystępujących do zawarcia kontraktu. Przygotowanie klienta polega na 

osiągnięciu poziomu gotowości do zmiany, przygotowanie pracownika socjalnego to 

odpowiednia wiedza, umiejętności oraz oferta usługowa. 

5. Miejsce sporządzenia kontraktu socjalnego nie może być przypadkowe. 

Kontrakt socjalny powinien być zawarty w warunkach gwarantujących stronom właściwe 

złożenie oświadczenia woli.  

6. Formułując treść kontraktu należy zachować spójność zapisów pomiędzy 

poszczególnymi punktami kontraktu. (np: w ograniczeniach zawarto informację, że klient jest 

osobą z problemem uzależnienia, a w możliwościach wskazano, że posiada dobry stan zdrowia. 

Takie stwierdzenie może być wątpliwe lub wynika  

z niedokładnej diagnozy.) 

7. Zobowiązania kontraktu socjalnego powinny być rzeczywiste. 

8. Planując działania kontraktu socjalnego należy przestrzegać podstawowych 

zasad pracy socjalnej oraz zasad prakseologii tj. celowości działań, skuteczności w rozwiązaniu 

problemu oraz ekonomiczności czyli uzyskania rezultatów w jak najkrótszym czasie z użyciem 

jak najmniejszych nakładów finansowych i osobowych. 

9. W uzasadnionych przypadkach treść kontraktu może ulegać zmianom za zgodą 

stron.  

10. Zmiany treści kontraktu powinny być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej. 

11. Strony kontraktu mają zarówno prawa jak i obowiązki. 



 

 

12. Zaniechanie realizacji postanowień kontraktu powoduje konieczność 

zastosowania sankcji wobec stron winnych tego stanu. 

13. Świadome zaniechanie stosowania kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy 

socjalnej może być traktowane jako niewypełnianie ustawowych obowiązków pracownika 

socjalnego określonych w art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej. 

W przypadku określonych osób doświadczających określonego problemu społecznego 

można  zamiast kontraktu socjalnego stosować zamiennie inne narzędzia będące odmianą 

kontraktu: 

1. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności  - w przypadku osób 

bezdomnych,  

2. Indywidualny program integracyjny - w przypadku uchodźców i imigrantów -  

3. Indywidualny program usamodzielnienia - w przypadku osób opuszczających 

rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży oraz w przypadku osób przebywających 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego - w przypadku osób uczęszczających 

na zajęcia w ramach CIS  

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie: Zasady przygotowania, 

realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych 

Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

2012, s.17-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Rodzina – podstawowe zagadnienia 

 

Rodzina jest przedmiotem analiz wielu dyscyplin naukowych. Fakt ten znajduje 

odzwierciedlenie w najczęściej spotykanych określeniach dotyczących rodziny.  

W zależności od potrzeby i kontekstu rozważań charakteryzuje się ją jako żywy 

organizm, układ stosunków interpersonalnych, podstawowe środowisko wychowawcze, małą 

grupę społeczną, komórkę społeczno-ekonomiczną itp.  

Rodzinę od stuleci określa się mianem podstawowej komórki społecznej. Trudno jest 

wyobrazić sobie życie jakiegoś społeczeństwa, które nie znałoby grupy małżeńsko-rodzinnej. 

Rodzina to nie tylko grupa wzajemnie powiązanych ze sobą ludzi, z których każdy wywiera 

silny wpływ na pozostałych. To skomplikowana sieć miłości, dumy, trosk i radości, całej gamy 

ludzkich emocji. Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, stanowi pomost 

między jednostką a zbiorowością, wprowadzając młode pokolenie w życie społeczne. 

W ujęciu socjologicznym rodzina określana jest jako mała grupa pierwotna złożona z 

osób, których łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz więź międzyosobnicza lub jako 

instytucja wychowawczo - kulturalna istniejąca dla utrzymania i rozwijania dziedzictwa 

kulturalnego zbiorowości, dla socjalizacji i wychowania młodego pokolenia, dla 

przekazywania mu dziedzictwa kulturalnego i kształcenia go na obywateli (Szczepański 1970, 

s. 204). 

M. Ziemska (1978, s. 10-11) definiuje rodzinę jako „małą, naturalną grupę społeczną, 

w której centralnymi rolami są role matki i ojca, która stanowi całość względnie trwałą, 

podlegającą dynamicznym przekształceniom, związanym głównie z życiem jednostek 

wchodzących w jej skład. Rodzina jako grupa społeczna opiera się na zastanych tradycjach 

społecznych i rozwija własne.”  

Biorąc pod uwagę kryterium podziału, jakim jest rozkład władzy i autorytetów 

wyróżniamy trzy typy rodzin: 

- rodzinę patriarchalną, w której władzę sprawuje mężczyzna, łączy się to z tradycyjnym 

i instytucjonalnym charakterem władzy, w której członkowie muszą się bezwzględnie 

podporządkować woli głowy rodziny, 

- rodzina matriarchalna, w której władzę sprawuję kobieta, najczęściej matka, 



 

 

- rodzina egalitarna, w której akcentuje się równość współmałżonków przy równym 

podziale władzy i obowiązków (Tyszka, 1979, s.84 -85). 

 

Cechy rodziny 

 Rodzina stanowi źródło norm moralnych oraz elementarnych zasad życia społecznego. 

Warto zatem podkreślić najważniejsze jej cechy: 

• rodzina jest pierwotną i podstawową instytucją społeczną. Jej istnienie 

poprzedziło powstanie wszelkich innych typów organizacji społecznych oraz instytucji. Rzeczą 

oczywistą jest więc, że państwo oraz jego organy zawdzięczają swój początek rodzinie. 

• rodzina stanowi uniwersalną formę życia w globalnym wymiarze. Etiologia nie 

zna społeczeństwa ani w retrospekcji historycznej, ani obecnie, w którym nie istniała by 

rodzina. 

• rodzina wypełnia społeczne posłannictwo. Wyraża się ona przed wszystkim nie 

w zapewnieniu ciągłości biologicznej gatunku, lecz w tym, że stanowi podstawę, warunek i 

wcielenie ładu społecznego. 

• rodzina posiada różne formy, zakres i kształt, ale zawsze stanowi swoistą całość, 

swoistą jedność o wyraźnie określonych cechach, które decydują o jej wewnętrznej spójności i 

odrębności. Ta rodzinna jedność obejmuje biologiczne, psychiczne, kulturowe i społeczne 

przejawy życia. Jest to wspólnota, w której jednostka przychodzi na świat, uzyskuje tożsamość 

oraz kształtuje charakter. 

• rodzina posiada określoną strukturę i wewnętrzne relacje w płaszczyźnie: 

małżeństwo – rodzice – dzieci - krewni. Niemożliwe jest dla danego członka rodziny 

występowanie w obrębie wspólnoty rodzinnej raz w takiej, raz w innej roli. Mąż zawsze 

pozostanie mężem, żona żoną, matka matką, potomstwo potomstwem itd.  (Kocik, 2003, s.13-

14). 

 

Funkcje rodziny 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina realizuje szereg funkcji, dzięki którym zdolna jest 

do zachowania właściwej struktury i dużej żywotności. Forma, a także zakres wypełniania tych 



 

 

zadań stanowi kryterium funkcjonowania rodziny, jako określonej mikrostruktury społecznej . 

W literaturze znane są podstawowe funkcje rodziny: 

• prokreacyjna - dostarcza nowych członków nie tylko dla własnej grupy, lecz 

także i dla całego społeczeństwa. Jednocześnie zaspokajane są potrzeby seksualne małżonków. 

• produkcyjna - pełnienie jej wiąże się z dostarczaniem społeczeństwu 

pracowników, a tym samym prowadzi do zwiększenia twórczych i wytwórczych sił, co więcej 

dzięki pracy zarobkowej członkowie rodziny mogą zaspokajać swoje potrzeby ekonomiczne. 

• usługowo – opiekuńcza - zapewnia członkom rodziny podstawowe potrzeby 

życiowe oraz opiekuńcze, przy czym zostaje zaspokojona zarówno potrzeba troszczenia się o 

innych, jak i doznawanie opieki. 

• socjalizacyjna - przejawia się w przekazywaniu młodemu pokoleniu 

podstawowych wzorów zachowań obowiązujących w danym społeczeństwie, wprowadza 

również w świat wartości moralnych i wartości kultury, kontrolując przy tym zachowanie 

swych członków. Funkcja socjalizacyjna rodziny odnosi się nie tylko do dzieci, ale i 

współmałżonków, gdyż proces dostosowywania się ich w małżeństwo jest procesem 

socjalizacyjnym.  

• psychohigieniczna - stwarza warunki dla rozwoju osobowości członków rodziny 

poprzez zapewnienie stabilizacji, bezpieczeństwa, przynależności oraz możliwości wymiany 

emocjonalnej a tym samym przyczynia się do ich dojrzałości emocjonalnej i równowagi 

psychicznej (Ziemska, 1979, s.234). 

 

Systemowe ujęcie rodziny 

We współczesnym spojrzeniu na rodzinę nie może zabraknąć ujęcia rodziny jako 

systemu. Postrzeganie rodziny w ujęciu systemowym pojawiło się w polskiej literaturze po roku 

1990. W tym kontekście rodzina to dynamiczny i swoisty system charakteryzujący się 

specyficznym zespołem norm i zasad oraz środkami podtrzymującymi jego spójność. System 

ten ma określone cele, sposoby zaspokajania potrzeb poszczególnych członków rodziny i 

realizacji podstawowych zadań społecznych. Traktowanie rodziny jako systemu, a więc pewnej 

całości wywodzi się od ogólnej teorii systemów L. von Bertalanffy’ego (L. von Bertalanffy 

1984) (za: Kazubowska, 2010, s.307).  



 

 

Słowo system pochodzi od greckiego systema i oznacza złożoną rzecz.  System to 

uporządkowana kompozycja elementów tworząca spójna całość. Cechą tej całości jest to, że 

nie jest ona zwykłą sumą jej części. Jakakolwiek zmiana w jednej części systemu wpływa na 

pozostałe jego części. Zasadami funkcjonowania systemu jest ekwifinalizm i 

ekwipotencjalnalność. W systemach rodzinnych działa zasada ekwifinalności, a więc 

możliwości osiągnięcia podobnych rezultatów końcowych przy wychodzeniu z różnych stanów 

początkowych  oraz zasada ekwipotencjalności – doprowadzania podobnych startów 

początkowych do zupełnie różnych skutków (Drożdżowicz, 1994, s.11-12). 

Teoria systemów społecznych w pracy socjalnej zakłada, że ludzie są zależni od 

systemów znajdujących  się  w  ich  najbliższym  otoczeniu,  ponieważ  dzięki  nim  mogą 

osiągnąć  bardziej  satysfakcjonujący  poziom  życia.  Z  perspektywy  pracy socjalnej  trzy  

rodzaje  systemów wydają się mieć szczególne znaczenie: 

1. Systemy  nieformalne  lub  naturalne,  takie jak:  rodzina  przyjaciele, koledzy z pracy; 

2. Systemy  formalne:  organizacje  społeczne,  stowarzyszenia,  związki zawodowe; 

3. Systemy  społeczne  (infrastruktura  społeczna): szpitale,  szkoły,  urzędy pracy i inne 

instytucje, ważne z uwagi na możliwość realizowania celów pracy socjalnej (Trawkowska, 

2010, s.188). 

W ujęciu systemowym należy wyróżnić:  

−  System  klienta – to osoby członkowie rodziny lub grupy mające problemy, do 

których jest adresowana pomoc społeczna. System ten wymaga szczególnego monitorowania 

oraz wprowadzania zmian ponieważ podlega przeobrażeniom.  

−  System podmiotów – to osoby, instytucje, organizacje, których kompetencje 

wymagają modyfikacji szczególnie w sytuacji niewłaściwie prowadzonych działań.  

−  System  działania  –  to  istniejące  lub  wykreowane  osoby,  instytucje,  organizacje,  

które w realizacji celów pomocy społecznej współpracują ze sobą.  

−  System  przeprowadzania  zmian  –  to  pracownik  socjalny  i  jego  instytucja  

w odniesieniu do problemów rodziny (Ławniczak, Marszałkowska, Mierzejewska, 

Polczyk, Zeller, www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_RZD_23luty.pdf)    

Od lat dziewięćdziesiątych można mówić o zmianie podejścia do rodziny z 

centralistyczno-instytucjonalnego wymiaru rodziny do jej wymiaru aksjologiczno-



 

 

indywidualistycznego. Podejście systemowe rodziny wydaje się być najbardziej trafnym 

podejściem do  rozpoznania potrzeb rodziny oraz jej pomocy. Jest to ukierunkowanie działań 

w dużej mierze na prewencję i zapobieganie. Pozwala rozpoznać sposób funkcjonowania 

rodziny, pobudzić do działania wykorzystując wewnątrzrodzinne zasoby i siły oraz określić 

efektywne kierunki oddziaływań profilaktyczno-kompensacyjno-resocjalizacyjnych wobec 

danej rodziny. To ujęcie rodziny  wpisuje się idealnie w aktualny paradygmat polityki 

społecznej kreowanej dla jej potrzeb. Dzisiaj priorytetem polityki państwa wobec rodziny jest 

uznawanie jej nadrzędności w stosunku do różnorodnych instytucji oraz maksymalne jej 

wspomaganie głownie przez czerpanie z jej wewnętrznych zasobów. Ideą naczelną jest bycie 

bliżej rodziny, nie czekając na rozwój dysfunkcjonalnych zjawisk w rodzinie i  możliwie szybka 

interwencja. 

Teoria  systemowa  postrzega  rodzinę jako  aktywny  system  zdolny  do  wytwarzania  

nowego środowiska poprzez inicjowanie przez swoich członków nowych zachowań.  

Współcześnie systemowa praca z rodziną i na jej rzecz realizuje jeszcze trzeci postulat  

rodzinnej polityki społecznej – w przeciwieństwie do nastawienia instytucjonalno-

schematyczno-formalistycznego jest to tańsza droga pomocy rodzinie (Kazubowska, 2010, 

s.307). 

 

III. Wybrane metody diagnozy rodziny  

 

Rodzina jako podmiot oddziaływań socjalno-wychowawczych staje się obiektem badań 

i diagnoz (Kantowicz, 2012, s.79). Samo słowo diagnoza pochodzi z greckiego diagnosis i 

oznacza rozróżnianie, osądzanie. Współcześnie nadaje się mu znaczenie nie tylko 

rozróżniające, ale również wartościujące. W wyniku diagnozy nie tylko rozpoznaje się jakiś 

stan rzeczy, i jego tendencje rozwojowe, ale również opisuje się go i poznaje stopień nasycenia 

tych tendencji w odniesieniu do przyjętych wskaźników (Farnicka, 2011, s.74).  

Biorąc pod uwagę kryterium celu, jaki stawia się przed procesem diagnostycznym 

można wyodrębnić następujące typy diagnoz: 

- diagnoza eksploracyjno-deskryptywna (opisowa) polega ona na przedstawieniu 

jakiegoś problemu wraz z wypływającymi z niego wnioskami (opis i wnioski), 



 

 

- diagnoza klasyfikacyjna – jej funkcją jest klasyfikacja lub selekcja opisywanego 

obszaru rzeczywistości do jakiegoś znanego typu lub gatunku. Ma charakter porządkujący i 

systematyzujący określone problemy, 

- diagnoza funkcjonalna – w której dążymy do wyjaśnienia zjawiska czy problemu na 

podstawie wzajemnych powiązań (korelacji), 

- diagnoza przyczynowa – sprowadzająca się do wyjaśnienia przyczyny lub łańcucha 

przyczyn  zaistniałych zjawisk (przyczyny dominujące i mniej istotne), 

- diagnoza selekcyjna- pełniąca funkcję oceny przydatności (lub jej braku) do pełnienia 

określonych ról, zadań np. diagnoza rodziny dla celów adopcyjnych, 

- diagnoza typizacyjna- nastawiona na tworzenie grup typizacyjnych ze względu na 

posiadany problem, poziom rozwoju, 

- diagnoza różnicowa – ma na celu ukazanie różnic indywidualnych w obrębie w obrębie 

danego zjawiska czy problemu w stosunku do ogólnego typu lub gatunku (Jarosz, Wysocka, 

2006). 

 

Etapy postępowania pracownika socjalnego w pracy socjalnej z rodziną 

W procesie opracowywania standardu pracy socjalnej z rodziną określono etapy 

postępowania pracownika socjalnego w pracy socjalnej z rodziną. Pierwszym etapem jest 

zapoznanie się z życzeniem/oczekiwaniem rodziny. Na tym etapie pracy pracownika 

socjalnego z rodziną z dziećmi następuje: 

1.  poznanie przedstawiciela (delegata) rodziny;  

2.  wstępna  analiza  zgłoszonych  przez   przedstawiciela  (delegata)  rodziny   informacji  

oraz  podjęcie decyzji czy rozwiązanie problemu leży w kompetencjach pracownika socjalnego 

i podejmuje się on danej sprawy, czy też kieruje osobę zainteresowaną do innej właściwej 

instytucji i ułatwiając przy tym pierwszy z nią kontakt;  

3.  przedstawienie możliwości i zasad udzielania wsparcia rodzinie w jej sytuacji;  

4.  umówienie się z rodziną na spotkanie w miejscu zamieszkania w celu rozpoznania 

sytuacji rodziny z dziećmi (jeśli spotkanie odbywa się poza miejscem zamieszkania klienta);  



 

 

5.  w  razie  potrzeby  przygotowanie  się pracownika  socjalnego  do  zebrania  bardziej  

szczegółowych informacji  do  rozpoznania  sytuacji  rodziny.  Pracownik  podejmie  tu  decyzje  

o  narzędziach badawczych jakie zastosuje w badaniu sytuacji rodziny z dziećmi. 

Drugim etapem pracy z rodziną jest analiza sytuacji rodziny z dziećmi. Jest to etap, w 

którym pracownik socjalny gromadzi, porządkuje, analizuje informacje i opinie o rodzinie w 

celu właściwego rozpoznania jej sytuacji  życiowej. W celu diagnozy sytuacji rodziny powinien 

posłużyć się następującymi narzędziami badawczymi: wywiadem mającym na celu wstępną 

diagnozę (rozeznanie sytuacji), wywiadem z rodziną z dziećmi. Może wykorzystać również 

genogram rodziny , ekogram rodziny lub ankietę umiejętności wychowawczych.  

Kolejnym etapem postępowania jest opracowanie diagnozy - oceny sytuacji rodziny z 

dziećmi. Diagnoza powinna zawierać ocenę komunikacji w rodzinie, codziennego  życia  

rodziny, możliwości rozwojowych dzieci (stan fizyczny,  zdrowotny,  emocjonalny,  edukacja  

szkolna, udział w zajęciach pozalekcyjnych). Ważnym elementem rozpoznania 

diagnostycznego jest ocena ogólnego funkcjonowania rodziców, pod katem posiadania przez 

nich odpowiednich kwalifikacji, motywacji do podjęcia pracy, doświadczania przez nich 

trudności, uzależnień,  kryzysów.  

Określenie celów pracy socjalnej z rodziną to kolejny etap pracy socjalnej z rodziną. 

Pracownik socjalny winien pamiętać o tym, że:  

−  cele szczegółowe wynikają z zidentyfikowanych przyczyn trudnej sytuacji życiowej 

rodziny;  

−  ważne  jest  aby  cele  ułożone  były  w  kolejności,  w  jakiej  muszą być osiągane,  

często osiągnięcie jednego celu warunkuje osiągnięcie kolejnego,  

−  cel  główny  musi  być tak  sformułowany  aby  obejmował  wszystkie  cele  

szczegółowe  lub  

określał stan, w którym zasadniczo poprawi się sytuacja rodziny;  

−  cele szczegółowe wynikają z zidentyfikowanych przyczyn trudnej sytuacji życiowej 

rodziny; 

−  należy  określić jak  osiągnięcie  wyznaczonych  celów  wpłynie  na  poprawę jakości 

funkcjonowania  rodziny,  w  tym  na:  relacje  w  rodzinie,  funkcjonowanie  społeczne,  rozwój 

poszczególnych członków rodziny; 



 

 

Następnym krokiem jest zbudowanie planu/projektu działania i budowa 

indywidualnego pakietu usług. Po czym następuje realizacja planu działań oraz monitorowanie 

i ocena rezultatów (ewaluacja). (Ławniczak, Marszałkowska, Mierzejewska, Polczyk, Zeller,   

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_RZD_23luty.pdf ,s.13-30). 

 

Konferencja Grupy Rodzinnej - definicja 

Nową metodą w pracy z rodziną jest Konferencja Grupy Rodzinnej. Pozwala ona na 

aktywizację całego systemu wsparcia osoby przeżywającej trudne sytuacje życiowe. Jest to 

sposób myślenia o rodzinie, gdzie wykorzystuje się zasoby i potencjał, jaki posiada rodzina. 

Konferencja grupy rodzinnej odwołuje się do wszystkich członków rodziny (bliższych i 

dalszych). Konferencja Grupy Rodzinnej zasadza się na przekonaniu, że poszczególni 

członkowie rodziny są połączeni specyficznymi więzami emocjonalnymi, które są nieosiągalne 

dla osób spoza niej. Rodziny składają się z osób, które w najwyższym stopniu rozpoznają jej 

specyficzne struktury, identyfikują jej wewnętrzne dynamizmy i sposoby podejmowania 

decyzji. Celem spotkań jest podjęcie próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił 

(Krasiejko, Przepierski, 2001, s.10-11). 

Jest sposobem podejmowania przez rodzinę ważnych decyzji, a szerzej – jest sposobem 

myślenia o rodzinie i swoistą filozofią życiową. 

 

Etapy metody Konferencji Grupy Rodzinnej 

Model metody Konferencji Grupy Rodzinnej składa się z czterech etapów. Jest to 

zgłoszenie rodziny do udziału w Konferencji Grupy Rodzinnej. Na tym etapie następuje 

wstępne zakwalifikowanie rodziny znajdującej się w sytuacji problemowej do Konferencji 

Grupy Rodzinnej. Wymagana jest zgoda rodziny podstawowej na udział w tej metodzie. 

Następnie rodziny zgłasza do Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej, gdzie odbywa się 

kwalifikacja rodziny do Konferencji Grupy Rodzinnej przez Centrum i wyznaczenie osoby 

koordynatora. 

Kolejnym etapem jest przygotowanie do spotkania w ramach Konferencji Grupy 

Rodzinnej. Jest to najdłuższy i najważniejszy etap w pracy koordynatora. 



 

 

Następnym etapem jest przygotowanie przez rodzinę (przy wsparciu koordynatora) 

konferencji (ustalenie listy uczestników, miejsca, godziny spotkania, rodzaju i sposobu 

przygotowani posiłku, który będzie spożywany podczas spotkania). Po czym koordynator 

rodziny podstawowej i dalszej zapoznaje uczestników z metodą, zasadami, celem spotkania. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez koordynatora osoby zgłaszającej do 

prezentacji problemu w czasie spotkania rodziny, a także przygotowanie do spotkania rodziny 

zaproszonych specjalistów 

Kluczowym etapem Konferencji Grupy Rodzinnej jest spotkanie rodziny. Osoba 

zgłaszająca np. pracownik socjalny przedstawia sytuację w jakiej znalazła się rodzina. 

Odpowiada na pytania zadawane przez członków rodziny. Prezentuje także możliwości 

pomocy jakie oferuje rodzinie system pomocy a także przestawia specjalistów (jeżeli rodzina 

czuje potrzebę ich zaproszenia), którzy mogą wyjaśnić wątpliwości dotyczące problemu 

występującego w rodzinie. W drugiej części spotkania, prywatnego czasu rodziny, 

pomieszczenie opuszczają zaproszeni specjaliści, osoba zgłaszająca i koordynator. Rodzina 

rozważa uzyskanie informacje, poszukuje optymalnych rozwiązań oraz sporządza plan pomocy 

dziecku i rodzinie znajdującej się w potrzebie. Następnie dochodzi lub nie do zaakceptowania 

(lub nie) planu stworzonego przez rodzinę. Jeżeli osoba zgłaszająca zgadza się z planem, 

głównie pod względem bezpieczeństwa dla dziecka i rodziny, wypracowanym przez rodzinę, 

ustala sposoby wprowadzenia go w życie. Ostatnim etapem jest zakończenie KGR, podczas 

którego rodzina podejmuję realizację postanowień planu. Przyjęcie planu przez rodzinę jest 

formą zobowiązania wobec jego postanowień (zob. Przepierski, 2006, s. 1-2). Konferencja 

Grupy Rodzinnej to metoda wprowadzona do systemu pomocy w 2008 roku. 

 

Genogram rodziny 

Kolejną metodą diagnozy rodziny jest Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. 

Podstawą wywiadu jest zbieranie informacji od członków rodziny. Zadaniem terapeuty jest 

wyłapywanie różnic w wypowiedziach członków rodziny, dotyczących tych samych wydarzeń 

życiowych (Kołbik, 1994, s.98-99). Wśród zakresów tematycznych wywiadu niezbędnych do 

stworzenia genogramu rodziny należy wymienić następujące: 

 1.Zgłaszany problem a sprawy rodzinne. 



 

 

Przykłady pytań: Kto mieszka razem? Gdzie mieszkają inni członkowie rodziny? 

Kto z rodziny wie o problemie? Jaki jest ich pogląd na ten temat? Czy ktoś w rodzinie 

ma podobny problem? Czy próbowano go rozwiązać?  

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest aktualna sytuacja rodzinna. 

Przykłady pytań: Co się ostatnio wydarzyło w rodzinie? Jakie zaszły zmiany ostatnio w 

rodzinie? 

3.Szeroki kontekst rodzinny. Są to informacje członków rodziny mieszkających poza 

rodziną nuklearną (do 3 pokoleń) 

Przykłady pytań: Czy rodzina otrzymuje jakaś pomoc od osób z dalszej rodziny? Od 

kogo? Kto aktualnie zajmuje się dziadkami? Jak często i przy jakich okazjach rodzina się 

spotyka?  

4.Kontekst społeczny. Zebranie danych na temat osób spoza rodziny, które pełnią ważną 

rolę w życiu rodziny. 

Przykłady pytań: Czy rodzina ma pomoc od osób spoza rodziny? Czy ktoś mieszka z 

rodzina spoza rodziny? jakie doświadczenia ma rodzina w zakresie współpracy z lekarzami, 

innymi profesjonalistami? 

5.Fakty 

Daty urodzenia, separacji, śmierci, rozwodów. Przyczyny tych wydarzeń. 

Wykształcenie, zawód, religia itd.. 

6.Perspektywa historyczna 

Przykłady pytań: Jak rodzina przyjęła urodzenie się kolejnego członka rodziny? Jak 

reagowali na śmierć danego członka rodziny? (Kołbik, 1994, s.100-101). 

Celem narzędzia jest zobrazowanie historii rodziny oraz relacji panujących w rodzinie. 

Korzyści  z  zastosowania  narzędzia  dotyczą osoby  wspierającej  i  wspieranej.  Wspólne  

rysowanie genogramu wg kodu znaków ma znaczenie terapeutyczne, służy budowaniu relacji 

między pracownikiem a odbiorcą pracy  socjalnej  –  klienta/rodziny.  Pytania  zadawane  

podczas  rysowaniu  genogramu  porządkują wiedzę o rodzinie.  

Dzięki  zastosowaniu  Genogramu  rodziny  prześledzić można  wzory  powtarzające  

się przez  generacje.  

Wzory w zakresie:  



 

 

- funkcjonowania  –  powtarzające  się sukcesy  lub  porażki  w  rodzinie,  objawy  

nerwicowe,  próby samobójcze, problemy z alkoholem, lekami itp.  

- relacji  –  powtarzające  się z  pokolenia  na  pokolenie  np.  bliskość między  matkami  

i  córkami,  czy dystansu między rodzicem a dzieckiem odmiennej płci.  

- struktur – powtarzające się przez pokolenia rozwody, związki nieformalne, separacje 

czy adopcje (Kołbik, 1994, s.98-99; zob. poniżej Genogram rodziny - kody). 

 

  

Asystentura rodzin jako nowa forma pracy socjalnej z rodziną 

 

Definicja-rozumienie 

Niestety coraz więcej rodzin wymaga wsparcia w różnych obszarach funkcjonowania. 

Niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy, które się bardzo złożone państwo podejmuje  

wysiłki w ramach polityki rodzinnej w kierunku pomocy rodzinom, które tego potrzebują. W 

państwie funkcjonują instytucje wsparcia rodzinnego (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, 

organizacje pozarządowe), których rolą jest pomoc rodzinie w sprawnym funkcjonowaniu 

(Kowalczyk, 2012, s.102) . 

Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem samorządu gminnego wynikającym z Ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, zgodnie z art.176 

gmina ma obowiązek utworzenia i stałego rozwoju systemu wspierania rodziny, którego celem 

jest wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny oraz podniesienie świadomości w planowaniu oraz funkcjonowaniu rodziny oraz 

wzmocnienie integracji rodziny, a także przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej.  

Cele powyższe są realizowane przez różnorodne formy wsparcia: 

- asystent rodziny - wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo –wychowawczej, 

- rodzina wspierająca - pomoc rodzinie przezywającej trudności przy współpracy 

asystenta rodziny, 

- usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi , w tym usługi specjalistyczne, 

-grupy wsparcie, grupy samopomocowe, 



 

 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie – dotyczy rodzin zagrożonych 

kryzysem 

- placówki wsparcia dziennego dla dzieci (Kowalczyk, 2012, s.81). 

 

Specyfika asystentury rodziny 

Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” rodziną, 

„dla rodziny” (na jej rzecz), przy dominowaniu pracy „z rodziną” (Kotlarska-Michalska, 2011, 

s. 62 – 72; Krasiejko, 2011, s. 7). Zdaniem A. Kotlarskiej-Michalskiej (2011, s. 68) „w modelu 

pracy z rodziną ukierunkowaną na asystowanie, czyli towarzyszenie rodzinie i doradzanie jej 

w poszukiwaniu trafnych rozwiązań, zarówno asystent, jak i członkowie rodziny są autorami 

scenariusza i odtwórcami ról.” Rodzina nie ma być biernym odbiorcą świadczeń i działań 

pomocowych, lecz powinna stać się uczestnikiem tego procesu. 

Przesłanką objęcia rodziny wsparciem asystenta jest przeżywanie przez nią trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wówczas pracownik socjalny 

przeprowadza wywiad środowiskowy potwierdzający, dokonuje analizy sytuacji rodziny i 

wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta. 

Należy jednakże pamiętać o zasadzie subsydiarności w udzielaniu wsparcia osobie i rodzinie, 

zgodnie z którą należy udzielać pomocy w rozwoju wówczas, gdy zostaną wykorzystane 

wszelkie zasoby i możliwości  tkwiące w jednostce i rodzinie (Kowalczyk, 2012, s.104). 

 

Zadania asystenta rodziny 

Przed asystentami stawia się wiele zadań.  

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

2.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej oraz prawidłowym 

prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

3. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz 

trudności wychowawczych z dziećmi. 

4.Asystenci rodziny powinni również wspierać aktywność rodzin, motywować 

członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również udzielać im pomocy 

w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy zawodowej.  



 

 

5.Poza tym ich zadaniem jest prowadzenie indywidualnych konsultacji 

wychowawczych dla rodziców i dzieci, udzielania wsparcia dzieciom, oraz podejmowanie 

działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.  

6.Aby powyższe zadania mogły być zrealizowane asystenci rodzinni muszą 

współpracować z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i 

rodziny (Kowalczyk, 2012, s.104). 

 

Jak wynika z badań prowadzonych przez I. Krasiejko (2012, s.26-27) najczęściej 

asystenci rodziny pomagają członkom rodziny w wyrobieniu dokumentów (dowód osobisty, 

świadectwo pracy), przygotowaniu i złożeniu do właściwych instytucji pism urzędowych, 

takich jak CV, listy motywacyjne, pozwy sądowe, podania, odwołania. Nawiązują kontakty z 

innymi pracownikami instytucji pomocy społecznej, poradni specjalistycznych, szkół, 

organizacji pozarządowych itp. Pomagają w sytuacjach trudnych dla rodziny jak interwencja 

policji, rozprawa sądowa, przeprowadzka i inne. Ponadto biorą udział w mediacjach rodzinnych 

zachęcając do poprawienia atmosfery w rodzinie, pomiędzy rodzicami, dziećmi oraz pomiędzy 

rodzicami lub członkami dalszej rodziny. Jeżeli istnieje taka potrzeba zachęcają do podjęcia 

terapii uzależnień, terapii rodzinnej, organizują wypoczynek dla dzieci (kolnie, zimowiska, 

wycieczki), organizują korepetycje dla dzieci lub sami dopilnowują odrabianie lekcji. 

 

Kwalifikacje asystenta rodziny – regulacje prawne 

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011 roku, która weszła w życie  1 stycznia 2012 roku (art.12) asystentem rodziny może być 

osoba, która: 

1) posiada: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,  

nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z  

zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny  



 

 

staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi  zakres  

programowy  szkolenia  określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż 

pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  

a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  

nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3)  wypełnia  obowiązek  alimentacyjny – w  przypadku  gdy  taki  obowiązek  w  

stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)  nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub  

umyślne przestępstwo skarbowe. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić 

pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może 

przekroczyć 20 (art. 15.4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 

czerwca 2011 roku). W wykonaniu czynności zawodowych asystentowi powinni pomagać 

pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz 

inne podmioty zajmujące się pracą z dzieckiem i rodziną. Asystent powinien też 

współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w Ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 15.1.18 i 19 oraz 15.2). 

Należy zauważyć, że wymogi dotyczące wykształcenia asystenta rodziny nie są zbyt 

wysokie. Wymóg legitymowania się tylko średnim wykształceniem wydaje się być 

niewystarczający, zwłaszcza w kontekście wymogu ukończenia studiów wyższych  przez osoby 

chcące wykonywać zawód pracownika socjalnego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż 

osoba która ukończyła studia na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie 

lub praca socjalna nie musi dodatkowo np. kończyć studiów podyplomowych, ani szkolenia ani 

też legitymować się stażem pracy z dziećmi. 

Jeżeli zaś chodzi o szkolenia to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej  z 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 nr 

272 poz. 1608) zakres programowy szkoleń obejmuje: 



 

 

-  wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, 

zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy; 

- wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z 

uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w 

rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka; 

- regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

- zadania i uprawnienia asystenta rodziny; 

- etykę pracy asystenta rodziny; 

- analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny; 

- komunikację interpersonalną; 

-metodykę pracy asystenta; 

-definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy; 

- charakterystykę problemów rodziny, w tym: problemów destrukcyjnych zachowań 

dziecka i rodziców, nieprawidłowych postaw rodzicielskich, problemów wychowawczych, 

problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej, 

- analizę potrzeb i problemów rodziny; 

- sporządzanie planu pracy z rodziną; 

- doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról 

społecznych; 

-problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 

-organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i 

zaburzeniami zachowania; 

- problematykę mediacji w rodzinie; 

- elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; 

- zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; 

- edukację zdrowotną; 

- problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie; 

-organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

-pielęgnację niemowląt i dzieci; 



 

 

-pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 

-współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę; 

-zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w 

formie praktyk w tej instytucji. 

 

Współpraca pracownik socjalny - asystent rodziny 

W systemie wsparcia rodziny ważną rolę do odegrania mają dwaj specjaliści, jest to 

pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Role te wręcz się zazębiają dlatego trudno jest je 

oddzielić, a co za tym idzie ważnym wydaje się określenie obszarów współpracy obu 

specjalistów. Można mówić o dwóch modelach owej współpracy.  

1. Model A – pracownik socjalny zastępuje pracownika socjalnego i pełni rolę 

koordynatora pracy z rodziną. W tym modelu pracowni socjalny pełni przede wszystkim rolę 

pośrednika, który ułatwia korzystanie z przysługujących usług, lub też pełni funkcję osoby 

monitorującej pracę asystenta rodziny. Zaś asystent rodziny po jej przejęciu od pracownika 

socjalnego pełni raczej rolę doradcza, superwizora, nauczyciela, 

2. Model B – asystent rodziny wspomaga pracownika socjalnego. Rolę koordynatora 

pracy z rodziną pełni pracowni socjalny, zaś pozostałych obszarach obaj specjaliści się 

uzupełniają (Kowalczyk, 2012, s.86). 
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