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Case management to koncepcja pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, która jest z 

powodzeniem implementowana w niektórych państwach europejskich, oczywiście po 

zaadaptowaniu do lokalnych uwarunkowań. 

Jednym z jej cech jest deinstytucjonalizacja. Polega na odchodzeniu od świadczeń, 

pomocy psychosocjalnej w dużych podmiotach instytucjonalnych (np. szpitalach, domach dla 

osób psychicznie chorych, dużych poradniach). Zadania te przejęły małe ośrodki, 

funkcjonujące blisko miejsca zamieszkania klientów/pacjentów. Dzięki temu podopieczni są w 

stanie zachować dużo wyższy poziom samodzielności i niezależności. Z drugiej strony wymaga 

to od klientów/ pacjentów podejmowania większej aktywności i większych wysiłków we 

własnym interesie, niż gdyby podlegali wielkiej instytucji sprawującej nad nimi opiekę 

„totalną". 

Jest to metoda pracy odpowiednia dla klientów wieloproblemowych. Wśród osób 

korzystających z pomocy społecznej znaczną grupą stanowią klienci obciążeni wieloma 

poważnymi problemami jednocześnie, na przykład: bezrobocie plus uzależnienia plus 

zagrożenie bezdomnością lub bezdomność plus zadłużenie plus samotność. Nie ma mowy o 

tym, aby taki klient był w stanie samodzielnie zorientować się w skomplikowanym systemie 

pomocy socjalnej i dotarł do każdej instytucji, zajmującej się jakimś wycinkiem jego złożonych 

deficytów. Równie nierealistyczne jest założenie, że przeciążony pracą fachowo pomagający 

specjalizujący się na przykład w leczeniu uzależnień będzie miał jeszcze czas i ochotę na 

zabezpieczanie pacjenta przed utratą mieszkania. Niezbędne stało się więc skonstruowanie 

takiej koncepcji pomocowej, w której spotkanie człowieka potrzebującego z jednym 

profesjonalistą wywoła „reakcję łańcuchową" - czyli zainicjuje zajęcie się tym klientem kolejno 

przez innych specjalistów, w sposób całościowy, kompleksowy, odpowiadający na złożoność 

jego problemów. 

Inną cechą jest odejście od dotychczasowej logiki funkcjonowania służb socjalnych.  

Logika ta polega na oczekiwaniu, że klient samodzielnie zdefiniuje zakres swoich problemów. 



 

 

W klasycznych modelach pracy socjalnej potencjalny klient musi najpierw dokonać 

samookreślenia, aby trafić do właściwej komórki pomocy społecznej. W praktyce często jest to 

poważną przeszkodą dla wielu osób potrzebujących fachowego wsparcia. Na przykład klienci 

mogą posiadać tak niski poziom kompetencji, że nie są w stanie dokonać tego wyboru. Albo 

też konkretna instytucja jest dla nich trudna do osiągnięcia (odległość, koszty podróży itp.). 

Albo klienci nie wiedzą nawet, że istnieje ośrodek, w którym rozwiązuje się właśnie takie 

problemy jak te, które ich dotyczą (np. przemoc domowa, molestowanie, problemy z 

wychowaniem dzieci, alkoholizm małżonka itp.).  

Warunki skuteczności metody  

 

Ewaluacja danego planu pod kątem efektywności oraz sporządzenie bilansu między 

środkami ludzkimi i materialnymi niezbędnymi do zrealizowania planu a spodziewanymi 

wymiernymi efektami. 

Zorientowanie na klienta  

   Ta od dawna znana zasada - została przejęta również przez instytucje szeroko 

rozumianej pomocy społecznej. Już od lat sześćdziesiątych XX wieku na rząd USA wywierany 

był znaczny nacisk środowisk i organizacji lobbujących na rzecz większych praw klienta 

pomocy społecznej i pacjenta służby zdrowia. Kampania zakończyła się sukcesem. Obecnie 

klient/pacjent nie musi już się bać, że stoi na z góry przegranej pozycji, jeśli po drugiej stronie 

znajduje się silna organizacja, od której ten człowiek jest zależny pod względem socjalnym lub 

zdrowotnym. Pomoc społeczna przestała być postrzegana jako piąte koło u wozu, jako 

„jałmużna" czy „łaska". Zamiast tego zaczęła być rozumiana jako ważny element stabilizujący 

porządek społeczny. Skuteczność, szybkość, profesjonalizm i oszczędność wyrobiły pomocy 

społecznej tak dobrą markę, że obecnie może zawsze liczyć na odpowiednie zabezpieczenie 

środków materialnych, finansowych, jak i zasobów personalnych. − Konkurencyjność 

motywuje do szukania nowych rozwiązań, wypróbowywania lepszych technik pracy, 

eksperymentowania w celu zwiększenia efektywności. Fachowo pomagający innowator nie jest 

traktowany jak dziwak zajmujący się fanaberiami, lecz jest uważany za solidnego pracownika, 

aktywnego na rzecz swojego pracodawcy.   

  



 

 

Stronniczość na rzecz klienta  

  

   Pojęcie stronniczości także nie jest nowe. Występuje dość powszechnie w literaturze 

omawiającej metodykę pracy socjalnej. Jednakże Case management nadaje mu nieco 

zmodyfikowane znaczenie. Nie chodzi już o samo tylko intelektualne i emocjonalne 

nastawienie, które w jakimś wymiarze znajdzie odbicie w pracy z danym klientem. 

Stronniczość na rzecz klienta wymaga jak najwcześniejszego sprawdzenia, czy rzeczywiście 

podopieczny znalazł się we właściwych rękach. Fachowo pomagający odpowiedzialny za 

koordynację procesu (case-menedżer) sprawdza w związku z tym następujące kwestie:  

- Czy w ofercie usług socjalnych obecne są zasoby adekwatne do całościowo 

postrzeganej specyfiki klienta?  

- Czy klient ma/będzie miał rzeczywisty dostęp do tych zasobów?  

- Czy usługodawca traktuje klienta jako osobę należącą do podstawowego kręgu 

odbiorców świadczonych przez niego usług psychosocjalnych?  

   Koordynator odpowiedzialny za skierowanie klienta do instytucji socjalnej (case-

menedżer) jest odpowiedzialny za wybranie podmiotu, który najpełniej odpowie na jego 

problemy. Musi więc najpierw dobrze poznać klienta i jego trudności. Chodzi o zapewnienie 

jak największej adekwatności tych działań do faktycznych potrzeb podopiecznego. W tym celu 

pracownik pomocowy prowadzi rozbudowany dialog z podopiecznym. Przeprowadza 

szczegółowe rozpoznanie. Poznaje jego subiektywne postrzeganie i definiowanie trudności 

życiowych. Dzięki takiemu właśnie podejściu unika się nadmiernej rutyny i stosowania 

gotowych rozwiązań oddalonych od realiów życia klienta.    Podsumowując, meta ta 

wprowadza ogniwo pośrednie pomiędzy klientem pracy socjalnej a instytucją pomocową. 

Agencja socjalna / case-menedżer gwarantuje, że człowiek szukający pomocy trafi do 

właściwej placówki sektora socjalnego. Tak więc jest to tylko pozorne wydłużenie czasu 

trwania procedur. Klient korzysta na takiej właśnie konstrukcji otrzymywania odpowiedzi na 

swoje potrzeby. Zostaje przekazany do komórki o największej efektywności, a ponadto posiada 

już odpowiednią rekomendację, czyli nie jest anonimowy dla fachowo pomagających, którzy 

od teraz będą się nim zajmować.  

 



 

 

Empowerment  

   Pojęcie empowermentu zalicza się do kluczowych terminów amerykańskiej pracy 

socjalnej. (Występuje w standardach związku zawodowego pracowników socjalnych National 

Association of Social Work). Jak rozumiany i jak tłumaczony jest empowerment przez pryzmat 

Case management?  

1.Każdy człowiek dysponuje kompetencjami realnymi lub potencjalnymi. Może z nich 

korzystać nawet w ekstremalnie trudnych uwarunkowaniach. Nieuprawnione jest więc 

zakładanie zupełnej bezradności klienta i niemożności do działania we własnym 

interesie.   

2.Umiejętność pomocy samemu sobie jest zróżnicowana u poszczególnych jednostek. 

Za kompetencje o największym znaczeniu należy uznać w tym kontekście prowadzenie 

interakcji socjalnej w swoim najbliższym otoczeniu. Pierwszym zadaniem fachowo 

pomagającego z perspektywy empowermentu, będzie więc trenowanie i ćwiczenie z 

podopiecznym umiejętności uczestniczenia w interakcji socjalnej.  

3.Każdy człowiek chce być skuteczny w interakcji socjalnej. Pracownik socjalny nie 

musi więc wyręczać klienta, lecz powinien ułatwić mu korzystanie z zasobów 

znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu. 

 

Zasady case management 

A. Nastawienia i wyznawany system wartości. Jeśli klient ma odzyskać wiarę we 

własne siły, jeśli ma z optymizmem przystąpić do interakcji socjalnej i wreszcie - jeśli 

celem interwencji psychosocjalnej jest odzyskanie przez klienta kontroli na własnym 

życiem, to na każdym etapie interwencji powinien on współdecydować o swoim losie, 

dokonywać wyborów. Oczywiście w praktyce nie jest to łatwe, gdy klientem jest tzw. 

trudny klient, na przykład osoba z zaburzeniami psychicznymi. Jednakże wstępna 

akceptacja poglądów podopiecznego, jego subiektywnych doświadczeń, systemu 

wartości, zakładanych celów (nawet jeśli wiadomo, że trzeba je będzie zmodyfikować) 

są niezbędne dla zaistnienia dialogu pomiędzy profesjonalistą a klientem.  

B. Branie pod uwagę wspólnych doświadczeń klientów. Wspólnie poczynione 

doświadczenia, podobne przeżycia, kwestie interpretowane podobnie - redukują u 



 

 

klienta skłonność do postrzegania własnego położenia jako wyjątkowo negatywnego, 

do oskarżania siebie samego. Ponadto kierują spojrzenie klienta na inne sprawy, 

zapobiegając skupianiu się wyłącznie na osobistych niepowodzeniach. Dzielenie się 

swoją historią pomaga w docenianiu jej, ale też docenianiu biografii innych osób. Z tej 

perspektywy case management promuje funkcjonowanie wszelkich nieformalnych sieci 

wsparcia. Bo takie sieci istotnie wspomagają i intensyfikują skuteczność procesów 

realizowanych przez fachowo pomagających.  

C. Wiedza o zróżnicowanych modelach myślenia oraz umiejętność posługiwania 

się nimi. Chodzi tu przede wszystkim o rozróżnienie między zewnętrznymi i 

wewnętrznymi aspektami problemów klienta (struktura makro i mikro). 

Zaprezentowanie klientowi takiego rozróżnienia działa na niego odciążającą. 

Uświadamia mu bowiem, że nie ponosi całej odpowiedzialności za doznane 

niepowodzenia. Z kolei posługiwanie się w pracy szerokim wachlarzem technik analizy 

przypadków chroni profesjonalistę przed popełnianiem błędów. Do takich błędów 

należy na przykład ograniczanie się do budowania kompetencji w podopiecznym przy 

całkowitym abstrahowaniu od okoliczności zewnętrznych silnie wpływających na jego 

aktualne życie.  

D. Ukierunkowanie na aktywizację. Wspólnym mianownikiem wszystkich procesów 

empowermentu jest aktywizowanie klienta rozumiane w szerokim, rozbudowanym 

kontekście. Pracownik socjalny organizuje odpowiednie wspomaganie, uczy 

efektywnego zarządzania własnym życiem, dopomaga w zdobyciu wiedzy / 

dokształcaniu, orientuje się, jakimi możliwościami aktywizowania klienta dysponuje 

środowisko lokalne w miejscu zamieszkania tej osoby itp. 

 

Standardy pracy metodą case management 

 

1.Wstępna rozmowa z klientem  

  

Etap ten zawiera przekazanie jednoznacznych informacji o przebiegu metody, 

zdefiniowanie metody w sposób zrozumiały dla klienta. Poinformowanie o 



 

 

możliwościach, ale też o granicach interwencji / metody.  Wskazanie podopiecznemu 

mogących się pojawić potencjalnych konfliktów interesów, wynikających z różnych 

perspektyw postrzegania celu (celów). Objaśnienie klientowi przysługujących mu praw.  

 

2. Rozpoznanie potrzeb klienta  

  

W każdym przypadku należy indywidualnie rozpoznać potrzeby klienta. ocenić, czy 

potrzebne są dodatkowe specjalistyczne konsultacje (psychiatryczne, medyczne, z 

jakiejś innej dyscypliny). Jeżeli brakuje adekwatnych danych (np. informacji z ostatnich 

trzech do sześciu miesięcy), dąży się do uzyskania opinii specjalistów na interesujący 

temat. Powyższe rozpoznanie powinno być przeprowadzone w ciągu kilku dni 

roboczych po przekazaniu klienta do ośrodka.  

Rozpoznanie potrzeb powinien przeprowadzić zawsze zespół interdyscyplinarny. 

Zawsze klient powinien wyrazić zgodę na wszystkie interwencje. Zgodę klienta należy 

również pozyskać dla dalszego przekazywania dotyczących go danych.  

  

 3.Intencją w metodzie jest pomoc człowiekowi w taki sposób, aby był on w stanie 

podejmować właściwe decyzje, realizować je w praktyce, osiągać zamierzone cele, 

doświadczać własnej skuteczności, przeżywać sukcesy. 

 4. Od klienta nie oczekuje się, że będzie skuteczny jedynie o własnych siłach. 

Odpowiedzialność za wyniki działania leży zarówno po stronie podopiecznego, jak i 

systemu pomocy społecznej. Zachodzi więc podział odpowiedzialności, a struktura  

pomocowa intensywnie angażuje się w aktywności warunkujące zrealizowanie planów 

i osiągnięcie najlepszych możliwych wyników.  

5. Sensem funkcjonowania systemu pomocowego jest możliwość praktycznego 

korzystania z tej struktury przez podopiecznych. Klienci rozeznają wartość i 

przydatność działań pracownika socjalnego na podstawie zaobserwowanych 

praktycznych efektów.  

6. System pomocy społecznej jest elastyczny i potrafi odpowiedzieć na problemy, z 

którymi podopieczni stykają się w swoim dobrowolnie wybranym środowisku życia. 



 

 

System pomocowy potrafi skutecznie zareagować na problemy najbardziej dotyczące 

aktualnych warunków życia potrzebującego człowieka.  

7. System pomocowy cechuje się znacznym zakresem współpracy abstrahującej od 

hierarchicznych relacji. Wysoko ceni się wzajemne zaufanie. Dlatego zakłada się, że 

fachowo pomagający zajmujący się tym samym przypadkiem mają prawo 

komunikować się ze sobą na temat klienta (za jego zgodą). Dyskusje prowadzone są 

kolegialnie. Ich uczestnicy nie biorą pod uwagę różnic hierarchicznych, wynikających 

z dotychczasowych osiągnięć, statusu, zajmowanego stanowiska itp. Ta forma 

kolegialnej komunikacji różni się od typowych, rutynowych rozmów o przypadkach i 

problemach pracy socjalnej. Omówienia cechują się okazywaniem sobie wzajemnego 

szacunku, zaufania, udzielaniem sobie nawzajem wsparcia i pomocy. 

 6. Zakres i rodzaj wsparcia udzielanego przez system pomocowy jest definiowany 

poprzez problemy klienta. Fachowo pomagający sprawdzają, czy system dysponuje 

wszystkimi przydatnymi usługami socjalnymi, czy dysponuje kompetencjami 

niezbędnymi do świadczenia pomocy tej konkretnej osobie. Należy przy tym zaznaczyć, 

że system pomocy społecznej korzysta nie tylko z własnego fachowego personelu, ale 

też angażuje do współpracy rodzinę podopiecznego, jego przyjaciół, grupę rówieśniczą 

itp. Im bogatsza gama stosowanych środków i technik, tym lepszych efektów należy się 

spodziewać.  

7. Klient otrzymuje wsparcie w jak najprostszy, bezpośredni sposób. Klient rozumie, w 

jaki sposób dotrze do pomocy, z której powinien skorzystać. Wie, jak ma to wyglądać 

w praktyce. Równie bezproblemowo system pomocowy może zastopować świadczenia 

i usługi, zakończyć proces wspierania klienta.  

8. System pomocowy ponosi odpowiedzialność za klienta. Zadaniem systemu pomocy 

społecznej jest taka interwencja na rzecz podopiecznego, aby odniósł on sukces na polu, 

które sam uznał za ważne. Klient ma prawo do podejmowania decyzji odmiennych od 

sugerowanych przez fachowo pomagających. Tego rodzaju postawa nie prowadzi do 

napiętnowania podopiecznego. System pomocowy preferuje kulturę pomagania 

potrafiącą się obchodzić z zrachowaniami klienta, które nie są zgodne z oczekiwaniami 

profesjonalnego opiekuna. Fachowo pomagający zdaje sobie sprawę z tego, że 



 

 

sprzeciw, opór, podejmowanie subiektywnych decyzji może w życiu klienta otwierać 

drogi do lepszych wariantów rozwoju sytuacji. 

 

Etapy pracy metodą: 

1. rozpoczęcie współpracy 

 2. diagnoza  

3. uzgodnienie celów  

4. planowanie  

5. implementacja  

6. organizacja i koordynacja pomocy  

7. monitorowanie i powtórna diagnoza  

 8. ewaluacja  

W pracy metodą case management ważne są trzy wymiary: 

 

I. Jakość struktury dotycząca relatywnie stałych, nie zmieniających się warunków 

świadczenia usług. Struktura jest konstrukcją utrzymującą i udostępniającą cały 

potencjał fachowego pomagania. Struktury, jakich oczekuje się w pracy metodą, 

powinny cechować się elastycznością i umiejętnością dopasowywania się do 

zmieniających się okoliczności.  

Wskaźniki: 

 Organizacja opieki socjalnej i zdrowotnej.  

 Wykształcenie i kompetencje fachowego personelu. Strategie optymalnego 

wykorzystania zasobów ludzkich.  

 Warunki dostępu klienta / pacjenta do usług.  

 Warunki lokalowe.  

 Przebieg procesów informacyjnych i komunikowania się.  

 



 

 

II. Jakość procesu wyrażająca się w sposobie praktycznego realizowania usługi 

socjalnej. W  case management bierze pod lupę każdy element procesu. Bada i ocenia 

cały jego przebieg.  

Wskaźniki: 

 Sposób świadczenia usług i ich rodzaj, a więc stosowana metoda. 

 Wykorzystanie posiadanego potencjału osobowego i materialnego (sprawność 

przebiegu działań).  

 Jakość współpracy  

 Posiadanie i rozwijanie standardów - adekwatne do uwarunkowań.   

 Jakość / klasa planu interwencyjno-pomocowego.  

 

III. Jakość wyniku (końcowego skutku) sprawdzana jest pod kątem efektywności, 

wyników ekonomicznych (gospodarności) oraz zgodności z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi.  

Wskaźniki: 

 Osiągnięcie celu.  

 Porównanie pomiędzy ma być a jest. 

 Stopień aktywizowania potencjału pomocowego.  

 Zadowolenie klienta - odbiorcy usług socjalnych.  

 Poziom osiągniętej kooperacji.  

 

 


