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Cel standaryzacji 

Uporządkowanie i ujednolicenie koncepcji 

rozumienia usługi praca socjalna, 

Łatwiejsza realizacja usługi, 

Poprawa jakości usługi, 

Skuteczne działanie, 

Zadowolenie klienta, 

Satysfakcja z wykonania usługi. 

 



   Założenia standaryzacji 

Kategoria osób bez pracy jest 

niejednorodna i można wyróżnić w jej 

strukturach wiele grup o precyzyjniej 

zdefiniowanej problematyce   

(np. osoby pozostające bez pracy to 

zarówno bezrobotni poszukujący pracy, 

jak i nieaktywni zawodowo).  

Wewnątrz tej zbiorowości grupy  

zachodzą na siebie  

(np. część osób pozostających bez 

pracy to osoby niepełnosprawne). 

 

Zaprezentowane standardy pracy socjalnej należy 

traktować jako uzupełniające się wzajemnie elementy 

większej całości. 



Misja pracy socjalnej 

 

„Odtworzenie  

zdolności osób pozostających bez pracy  do 

zatrudnienia oraz osiągnięcie przez nich 

samodzielności życiowej,  

ekonomicznej i społecznej”. 



Cel pracy socjalnej 

Wzmocnienie  

oraz stworzenie warunków sprzyjających 

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 

klientów na rynku pracy poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych  

i zawodowych. 



         Cele szczegółowe pracy socjalnej 

zmiana postaw klientów wobec własnego bezrobocia, 

zdobycie zdolności adaptacyjnych w środowisku 

pracy, 

rozwój aspiracji i konkretyzacja planów życiowych, 

wzrost umiejętności zawodowych, 

samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 

odpowiedzialność za własne życie.  

 

 



Strategie działania 

Strategie oparte na modelu „case management”   

–  pracownik socjalny pełni rolę osoby koordynującej  

i zarządzającej zmianą 

 dobre poznanie klienta i jego trudności (rozbudowany dialog  

z klientem), 

 poznanie subiektywnej oceny sytuacji klienta, 

 unikanie nadmiernej rutyny i stosowania gotowych rozwiązań, 

 właściwe dopasowanie usług, które najlepiej odpowiedzą na 

potrzeby klienta. 

 

  



Strategie działania 

Strategie oparte na idei emowerment 

 

 uznanie, że każdy człowiek dysponuje realnymi lub potencjalnymi 

kompetencjami ( nieuprawnione jest zakładanie zupełnej bezradności), 

 uznanie, że każdy człowiek chce być skuteczny w interakcji socjalnej 

(pracownik nie musi wyręczać klienta ale ułatwić mu korzystanie z 

niedostępnych zasobów), 

 trenowanie i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji klienta, 

 uznanie, że nawet częściowa poprawa sytuacji klienta przyczyni się do 

lepszego wykorzystania kompetencji, które przecież posiada. 

 



Zakres podmiotowy usługi 

Osoba pozostająca bez pracy  

została zdefiniowana jako osoba w wieku aktywności 

zawodowej, zdolna do podjęcia i wykonywania szeroko 

rozumianego zatrudnienia pod względem zdrowotnym,  

ale nie zatrudniona i nie świadcząca żadnej innej pracy 

w formie uznawanej za zatrudnienie (np. zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnienie na 

podstawie umowy cywilnoprawnej.) 



Zakres podmiotowy usługi 

Osoba pozostająca bez pracy została zaliczona do jednej z trzech 

podstawowych kategorii ze względu na aktywność zawodową: 

1. Osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

2. Osoby gotowe do podjęcia zatrudnienia, nie posiadające 

statusu osoby bezrobotnej, ale zarejestrowane jako 

poszukujące zatrudnienia oraz osoby nie korzystające  

z pomocy służb zatrudnienia poszukujące zatrudnienia przy 

wykorzystaniu innych form, deklarujące gotowość do podjęcia 

zatrudnienia, 

3. Osoby nie poszukujące pracy. 



Zakres podmiotowy usługi 

Klasyfikacja grup problemowych ze względu na praktyczne 

wskazówki, które mogą mieć wpływ na charakter interwencji 

socjalnej: 

 Osoby do 25 roku życia, w tym absolwenci, 

 Kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, 

osoby samotnie wychowujące dzieci oraz opiekujące się 

osobami zależnymi, 

 Osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz mające 

zdezaktualizowane kwalifikacje, 

 Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze, 

 

 

 



Zakres podmiotowy usługi 

 Osoby długotrwale bezrobotne, 

 Osoby niepełnosprawne, 

 Osoby w wieku „50+”, 

 Cudzoziemcy i uchodźcy, 

Mniejszości etniczne (np. Romowie),  

 Osoby mające problemy uniemożliwiające aktywizację 

zawodową na początkowym etapie pracy (np.osoby  

z uzależnieniem). 

 

 

 



Zakres rzeczowy usługi 

Zakres rzeczowy przedstawia: 

 Typowe problemy osób pozostających związane  

z funkcjonowaniem na rynku pracy, 

 Sposoby budowania relacji z klientem, postępowanie 

pracownika socjalnego i klienta oraz zakres ich współpracy, 

 Kompleksową diagnozę w czterech obszarach:  

 - działań,  

 - kompetencji,  

 - funkcjonowania społecznego, 

 - funkcjonowania psychicznego. 

 

 

 

 

 

 



Zakres rzeczowy usługi 

 

 Opracowanie planu działania, w tym określenie celu głównego 

i szczegółowych, 

 Realizację planu działania, 

 Systematyczną ewaluację działań, 

 Ocenę końcową. 

 

Wszystkie wymienione wyżej etapy interwencji socjalnej zostały  

omówione szczegółowo w odniesieniu do poszczególnych podkategorii osób 

pozostających bez pracy. 

 

 

 

 

 



Zakres rzeczowy usługi 

 

Wskazuje  

specyficzne obszary  

problemu klienta 

Zawiera wskazówki  

jak postępować na danym 

etapie interwencji socjalnej 

 

 

 

 

Przedstawia  

przykładowe  

opisy przypadków  



Ramy czasowe pracy socjalnej 

Standardy usługi nakreślają ramy czasowe dla 

poszczególnych czynności na etapie interwencji 

socjalnej, (np: formułowanie zasad współpracy, 

zawieranie kontraktu socjalnego oszacowano na czas  

od 1,5 do 3 godzin). 

Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów 

przewidziano na czas od 12 do 18 miesięcy. 

Propozycje Zespołu mogą być zweryfikowane na etapie 

pilotażu standardów. 



 Praca socjalna metodą grupową 

Przewidywane trudności w pracy grupowej  

z osobami pozostającymi bez pracy, 

Możliwe przyczyny rozpadu grupy 

samopomocowej, 

Sposób ewaluacji oraz narzędzia przydatne w tym 

procesie, 

Wymagane przygotowanie pracownika socjalnego 

do pracy w prowadzeniu grupy samopomocowej. 



Przydatne załączniki 

1. Wartości i zasady pracy socjalnej z osobami 

pozostającymi bez pracy, 

2. Opis przypadku pracy socjalnej z osobą 

pozostającą bez pracy, 

3. Opis pracy socjalnej z osobami pozostającymi 

bez pracy metodą grupową, 

4. Zasady monitoringu i ewaluacji, w tym 

przykładowy opis ewaluacji kontraktu socjalnego. 

 



  

Propozycję standardów pracy socjalnej z osobami 

pozostającymi bez pracy opracował  

Zespół w składzie: 

Maciej Sosnowski - lider zespołu, 

Jadwiga Pauli - ekspert, 

Tomasz Musielski - ekspert, 

Sławomir Lipke - ekspert, 

Anna Kłos- ekspert. 



  

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zespołu i swoim własnym dziękuję Państwu  

za uwagę 

Anna Kłos 


