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Wstęp 
 

 

Niniejsza ekspertyza zatytułowana „Granica między poradnictwem w pracy socjalnej  

a poradnictwem specjalistycznym. Aspekt prawny i metodyczny” została przygotowana przez 

praktyka pracy socjalnej realizowanej głównie z osobami niepełnosprawnymi. Zamieszczone 

w opracowaniu informacje nie pretendują do całościowego przedstawienia treści będących 

przedmiotem opisu poradnictwa w pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego 

realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych w instytucjach pomocowych, gdyż jest to 

zadanie bardzo złożone i wieloaspektowe. Owa złożoność wynika – z jednej strony - ze 

specyfiki ulokowania danej instytucji; kompetencji, wiedzy i możliwości działania 

zatrudnionych osób świadczących usługi poradnictwa, zależy od zwyczajowo przyjętych 

sposobów działania obowiązujących nieformalnie w danym środowisku, sytuacji finansowej, 

obowiązujących uregulowań prawnych, pojawiających się okazji i wielu innych czynników.  

Z drugiej strony owa złożoność kreowana i wyznaczana jest przez możliwości i potencjał oraz 

obszary dysfunkcji naszego klienta – podmiotu procesu pomocy, nastawionej na zmianę 

zastanej sytuacji. Każdy człowiek powołany jest do samodzielności, której się uczy od 

narodzin. Po jej osiągnięciu, intensywnie się rozwija i z niej korzysta, uważając 

samodzielność za cenną wartość, którą docenia zazwyczaj u schyłku życia. Jednak są  

w każdym społeczeństwie osoby, które owej samodzielności nie mogą osiągnąć i oczekują na 

pomoc oraz wsparcie w rozwoju. Tym osobom można pomóc, poprzez prowadzenie usługi 

poradnictwa w pracy socjalnej lub/i  poradnictwa specjalistycznego, jednak aby świadczyć te 

usługi w sposób profesjonalny i dostępny dla wszystkich w podobnym zakresie, trzeba 

dokonać ich rozłączności. Robiąc wszystko, można  generalnie nie zrobić dobrze tego, co 

powinniśmy – gdyż jak pokazuje praktyka pracy z osobami niepełnosprawnymi nie ma 

gotowych „recept” na skuteczne pomaganie. Wprowadzając racjonalną granicę pomiędzy 

usługami świadczonymi przez różnych profesjonalistów, można uzyskać nową jakość 

skuteczności niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. 

  

Materiał prezentowany w ekspertyzie podzielono na trzy obszary. Pierwszy  z nich 

dotyczy stanu poradnictwa w pracy socjalnej i w poradnictwie specjalistycznym, jaki jest 

obecnie realizowany w instytucjach pomocowych, różnie ulokowanych w strukturze 

organizacji życia społecznego. Ta część jest traktowany jako wprowadzenie w obszar 

właściwej próby wyznaczenia granicy między prezentowanymi usługami. 

Obszar drugi obejmuje próbę wyznaczenia granicy między usługą w poradnictwie  

w pracy socjalnej i poradnictwie specjalistycznym, jako dwóch odrębnych zbiorów działań 

nakierowanych na: integrację społeczną i zawodową, na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 

oraz materialno – bytowych niepełnosprawnych klientów. Następnie przedstawiono specyfikę 

pracy z osobami chorymi psychicznie. Drugi obszar, kończy nieco odmienna w swoim 

charakterze „Praca socjalna z rodziną z osobą niepełnosprawną i małymi grupami” 

Trzeci obszar ekspertyzy  to „Podsumowanie korzyści wynikających z określenia 

granicy między poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym oraz 

wskazanie utrudnień w ich realizacji. Następnie zamieszczono „Wnioski i rekomendacje” 

oraz spis literatury wykorzystanej podczas pisania ekspertyzy, zamieszczony w Bibliografii.
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1. Obecny stan poradnictwa w pracy socjalnej  i poradnictwa 

specjalistycznego świadczonego w celu rozwiązania poszczególnych 

problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W poszukiwaniu 

granicy 
 

Praca socjalna świadczona na rzecz klienta niepełnosprawnego wymaga ogromnej  

wiedzy z różnych obszarów funkcjonowania człowieka, w tym szczególnie człowieka  

z dysfunkcjami, zarówno w obszarze ograniczeń somatycznych, psychicznych jaki  

i społecznych, które oddziałują na siebie, a następnie w znacznym stopniu wpływają na 

możliwość świadczenia poradnictwa w pracy socjalnej czy poradnictwa specjalistycznego 

względem naszego klienta – partnera – procesu pomagania  lub podopiecznego, świadcząc 

pracę socjalną w formie opieki. Już sama nazwa, użyta przez pracownika socjalnego, 

wskazuje jego nastawienie na sposób i obszar świadczonej pracy socjalnej z klientem lub dla 

klienta/ podopiecznego. 

Szukając obecnego stanu poradnictwa w pracy socjalnej oraz poradnictwa 

specjalistycznego, posłużyłam się gotowym już i dobrze znanym Programem POMOST. 

Jednym z celów opracowania tego programu, było umożliwienie przeprowadzenia 

jednorodnej a więc porównywalnej - sprawozdawczości działań systemu pomocy społecznej 

w kraju, w tym również sprawozdawczości pracy socjalnej. Zdając sobie sprawę, że Program 

POMOST jest tylko programem komputerowym, który wskaże dane uzyskane na podstawie 

operacji komputerowych, danych wprowadzonych do systemu - czyli  komputer nie pokaże 

nam prawdy obiektywnej/ faktycznego stanu rzeczy jaki jest, a jedynie stan, jaki został  

wprowadzony do pamięci. Dlatego pomiędzy faktycznie świadczoną usługą, a danymi 

uzyskanymi ze sprawozdawczości Programu POMOST występują różnice. 

Informacje jakiego rodzaju działania zostały podjęte w ramach pracy socjalnej zostają 

odnotowane w programie za pomocą zaznaczenia - KOD Rodzaju Pracy Socjalnej
1
, który 

wskazuje: 

 (kod 208) praca socjalna na poziomie gminy 

- Poradnictwo specjalistyczne 

- Reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) w różnych instytucjach 

- Podtrzymanie kontaktów ze środowiskiem 

- Wizyta 

- Zgłoszenie 

- Interwencja 

- Konsultacja 

- Organizacja czasu wolnego 

- Porady indywidualne 

- Pośrednictwo; agencja 

- Kreowanie kontaktów społecznych 

- Resocjalizacja 

- Inne formy pracy socjalnej 

                                                 
1 Podaję za: Pozycje słownika KOD Rodzaju Pracy Socjalnej Programu POMOST. 
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(kod 209x) Poradnictwo 

- prawne 

- rodzinne 

- specjalistyczne 

- inne 

 (kod 408) praca socjalna na poziomie powiatu 

W przypadku pracy socjalnej na poziomie powiatu, został wymieniony dokładnie ten 

sam opis działań, jak w przypadku pracy socjalnej realizowanej na poziomie gminy, 

jednocześnie wskazując do jakiego klienta praca socjalna jest kierowana  

(przykład)  

- Poradnictwo specjalistyczne: 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających rodziny zastępcze 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających dom pomocy społecznej 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających schronisko dla nieletnich 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających zakład poprawcze 

Poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających zakład karny 

Poradnictwo specjalistyczne dla uchodźcy 

Poradnictwo specjalistyczne dla innych osób 

Takie kodowanie pracy socjalnej w Programie POMOST jest zgodne z założeniami 

reformy obowiązującej od 1999 r., kiedy założono, że klient Ośrodka Pomocy Społecznej 

znajduje się w środowisku, zaś klient Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypisany 

jest do instytucji (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy 

społecznej, zakłady karne, uchodźcy).   

Program POMOST oprócz Rodzaju Pracy Socjalnej zawiera listę Forma Pracy 

Socjalnej, z której to listy - zawierającej dużą ilość wyborów - należy wybrać konkretne, 

zrealizowane działania.  

Analizując dokładnie listę Forma pracy socjalnej, można odnaleźć działania skierowane  

w szczególności do osób niepełnosprawnych, np.: 

przygotowanie i wniesienie sprawy o rentę 

pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności 

pomoc w zmianie ustalenia inwalidztwa lub niepełnosprawności 

 pomoc w weryfikacji orzeczeń ws. inwalidztwa lub niepełnosprawności 

pomoc w dostarczeniu lekarstw i materiałów medycznych 

przystosowanie domu (mieszkania) do potrzeb osób potrzebujących 

organizacja pomocy usługowej przez organizacje pozarządowe 

nawiązanie kontaktów ze społeczeństwem 

opieka medyczna w miejscu zamieszkania; 

rozmowy terapeutyczne 

załatwienie wizyty lekarza 

współpraca ze służbami medycznymi 

załatwienie zabiegów medycznych (zastrzyki, masaż) 

współpraca ze szpitalem; 

organizacja umieszczenia w szpitalu 
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organizacja pobytu w szpitalu 

Poradnictwo specjalistyczne; 

organizacja ogólnych porad prawnych 

organizacja wsparcia prawnego w sprawach sądowych 

organizacja porad pedagogicznych 

organizacja pomocy psychologicznej 

inne konsultacje specjalistyczne 

pośrednictwo, agencja 

inne porady indywidualne 

organizacja poradnictwa rodzinnego  

Analizując proces wprowadzania pracy socjalnej do systemu komputerowego, często 

bezrefleksyjnie, wybiera się z listy najbardziej ogólne hasła w ramach których pracownik 

socjalny wykonuje wiele działań. Uciążliwość w zakresie szukania szczegółowych określeń 

powoduje, że pracownik socjalny wprowadzający wywiad lub samą pracę socjalną do 

Programu POMOST najczęściej wybiera „wizyta” lub „odwiedziny”. Zaznaczenie jedynie 

hasła „wizyta” bez uszczegółowienia, co w trakcie tej wizyty było realizowane nie oddaje 

pełnego obrazu podjętych działań. Lista Formy pracy socjalnej nie porządkuje poradnictwa  

w pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, nie wskazuje też wyraźnej granicy 

pomiędzy tymi usługami. Rozmowa terapeutyczna jest wymieniona poza poradnictwem 

specjalistycznym a organizacja pomocy psychologicznej (czyli kontakt - często telefoniczny - 

dot. ustalenia terminu, miejsca, instytucji, konkretnej osoby terapeuty) zamieszczone jest  

w Programie w obrębie poradnictwa specjalistycznego. Art. 46 Ustawy o pomocy społecznej, 

w ust 1  określającym poradnictwo specjalistyczne w  pkt. 3 podaje, że: ”Poradnictwo 

psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii”
2
 - i wg 

mojej oceny – są to zupełnie inne działania niż organizacja pomocy psychologicznej.  

Rekomendacja jest krótka: Program Pomost, w zakresie pracy socjalnej, nie wskazuje 

nam jednoznacznej granicy pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej  

a poradnictwem specjalistycznym.  

 

Szukając dalej, granicy pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem 

specjalistycznym, pomijając celowo obszar definicji i uregulowań prawnych – gdyż jest on 

bardzo czytelnie przedstawiony w innych opracowaniach
3
 - zapytałam, jak praktycznie 

postrzegają to zagadnienie same osoby wykonujące/ świadczące usługę poradnictwa w pracy 

socjalnej i usługę poradnictwa specjalistycznego. Pytanie o ”granicę” wywołało ogromne 

zaskoczenie, co może świadczyć o tym, iż pracownicy socjalni nie są świadomi istnienia 

takiej granicy (pomimo ponad 20 letniego stażu pracy). Cześć  pracowników, po namyśle, 

przyznała rację, że takie rozróżnienie powinno być uwzględnione i wyraźnie ustalone – gdyż 

do tej pory, w natłoku spraw do załatwienia – myślały jedynie jak dobrze obsłużyć klienta, jak 

pomóc – nie zdając sobie sprawy, że wykonują często pracę za innych specjalistów (często 

nie mając odpowiedniego przygotowania zawodowego, bardziej opierają się na intuicji  

                                                 
2 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 . (Dz. U. Nr 64, poz.593) 
3Patrz: Publikacje zawarte na stronie Internetowej Stowarzyszenia WRZOS Krajowy raport badawczy Warszawa 7 stycznia 

2010 oraz Ekspertyza „Standaryzacja usług społecznych” www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza Ryszard 

Szarfenberg. 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza
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i wiedzy zdroworozsądkowej niż na metodologii pracy socjalnej), jednocześnie bardziej ufają 

w skuteczność choćby zminimalizowanej oferty własnej skierowanej do klienta, niż 

profesjonalnemu poradnictwu specjalistycznemu, z którego ich klient nie skorzysta – bo tam 

nie dotrze. Może to świadczyć o braku zaufania; z jednej strony do klienta – który 

rzeczywiście nie musi skorzystać z naszych zaleceń i wskazań -  z drugiej strony – braku 

zaufania do specjalistów, obawy, czy oni zechcą dobrze poprowadzić naszego klienta. Taka 

sytuacja prowadzi do przeciążenia pracą pracowników socjalnych – „robiąc wszystko” nie są 

w stanie zrobić dobrze tego, co do nich należy. 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu 

rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością 

lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji 

istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności
4
.  

W Ustawie o pomocy społecznej praca socjalna zapisana jest jako  usługa/ świadczenie 

niepieniężne
5
, świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód

6
, 

wymieniona jest jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
7
. 

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudność lub wykazują potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych(…). Poradnictwo prawne realizuje się przez 

udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo 

psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo 

rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy 

wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a także terapię rodzinną
8
. 

W Ustawie o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne zaliczane jest do świadczeń 

niepieniężnych
9
, wymienione w zadaniach własnych powiatu

10
, jako świadczenie 

przysługujące osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód
11

. 

 Ustawowe zapisy nie określają jakie konkretnie działania pracownika socjalnego 

należą do zbioru  „poradnictwo w pracy socjalnej” a jakie działania wchodzą już w zakres 

„poradnictwa specjalistycznego”. Chcąc postawić wyraźną granicę pomiędzy tymi dwoma 

zbiorami oddziaływań, realizowanych w procesie udzielania pomocy, należy odwołać się do 

praktyki pracy socjalnej. Takie spojrzenie na „wyznaczenie granicy” od razu uwidacznia 

następujące obawy i trudności:  

- Czy ta „granica” jest w tym samym miejscu dla wszystkich profesjonalistów, bez względu na 

miejsce pracy i zajmowane stanowisko? 

(czy pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS w małej gminie – w liczbie np. 3. – realizujący 

wszystkie formy pomocy, tj, pracę socjalną, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne itp. 

                                                 
4Fragment treści  Art. 45 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) 
5 Art.36 Ustawy o pomocy społecznej  (DZ.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593) 
6 Tamże, Art. 45 
7 Tamże, Art. 17 
8 Tamże, Art. 46 
9 Tamże, Art.36 
10 Tamże, Art.19 
11 Tamże, Art. 46 
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są w stanie zapewnić taką samą jakość usługi jak pracownicy zatrudnieni w MOPS – mieście 

na prawach powiatu? 

- Od czego zależy czy udzielamy poradnictwa w pracy socjalnej, czy poradnictwa 

specjalistycznego? 

(na tak postawione pytanie, odpowiedź jest banalnie prosta – od problemu i potrzeb klienta; 

jednak to pytanie ma znacznie głębszy wymiar, mianowicie chodzi o kompetencje osoby 

świadczącej usługi, czy pracownik socjalny lub specjalista posiada odpowiednie kompetencje,  

a nie dyplom - choćby najlepszej Uczelni, czy certyfikat wydany w języku angielskim)  

- Czy „przejście” klienta ze świadczenia usługi w formie poradnictwa w pracy socjalnej  do 

poradnictwa specjalistycznego wiąże się automatycznie ze zmianą osoby świadczącej tę 

usługę? 

- Co ma zrobić pracownik socjalny w przypadku braku możliwości skierowania klienta do 

poradnictwa specjalistycznego? 

- Jakie kwalifikacje ma posiadać pracownik socjalny świadczący poradnictwo w pracy 

socjalnej a jakie  w przypadku pracownika świadczącego poradnictwo specjalistyczne? 

  

  

1.1. Struktura zależności między poradnictwem w pracy socjalnej a 

poradnictwem specjalistycznym 

 

Rozpatrując strukturę zależności pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej  

a poradnictwem specjalistycznym, należy odpowiedzieć na pytanie czy można wykazać 

jakiego rodzaju zależności występują na obecnym etapie świadczenia pomocy osobom 

niepełnosprawnym, a modelem pożądanym, do którego powinniśmy dążyć i go kreować,  

a następnie implementować w pracy zawodowej. Podobne dylematy były analizowane  

w służbie zdrowia, gdy wprowadzano granicę pomiędzy: działaniami i kompetencjami oraz 

zadaniami lekarza rodzinnego w podstawowej opiece medycznej, a lekarzami specjalistami. 

Pracownik socjalny udzielający poradnictwa w pracy socjalnej – udziela porad na 

podstawowym poziomie uwzględniając całość sytuacji w jakiej funkcjonuje niepełnosprawny 

klient lub rodzina z osobą niepełnosprawną. Miejsce zatrudnienia (duże miasto, gmina czy 

mała wieś) oraz instytucja zatrudniająca pracownika (OPS, PCPR, stowarzyszenie, szpital, 

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), mają wpływ na obszar świadczonego 

poradnictwa w pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego.  

Powołując do życia  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – jako instytucje znajdujące 

się na poziomie nowopowstałych w 1999 r. powiatów, zakładano, że nie będą one 

instytucjami nadrzędnymi w stosunku do działających na poziomie gminy Ośrodków Pomocy 

Społecznej
12

. Każda z tych instytucji miała ustawowo określone zadania i kompetencje. Fakt, 

że w obydwu tych instytucjach pewna część klientów niepełnosprawnych jest wspólna (gdyż 

zarówno OPS jak i PCPR świadczą pomoc dla osób niepełnosprawnych), to zadania jakie 

mają do realizacji oraz uregulowania prawne (OPS – Ustawa o pomocy społecznej, PCPR – 

ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

                                                 
12 Więcej na ten temat pisze w: J. Hrynkiewicz, Decentralizacja funkcji społecznych państwa,  Wyd. ISP, Warszawa 2001. 
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wyznaczają granicę pomiędzy tymi instytucjami i świadczonymi przez nie usługami.  

„ Skoro więc PCPR-y i OPS-y nie pozostają ze sobą  w żadnym stopniu formalnej zależności, 

to współpraca taka jest możliwa tylko wówczas, gdy oba podmioty będą postrzegały siebie 

jako partnerów”
13

.  

  Z punktu widzenia pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną z osobami 

niepełnosprawnymi, partnerstwo z PCPR jest fikcją, gdyż PCPR realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dysponując wyłącznie  

środkami finansowymi PFRON (powiat nie ma środków własnych na realizację 

powierzonych  mu zadań), które to środki są rozdysponowane wśród osób niepełnosprawnych 

wg wysoce zbiurokratyzowanych zasad przyznawania; z uwzględnieniem sztywno 

określonych zadań, np.  dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego itp. – tu nie ma mowy o żadnym 

indywidualnym podejściu do zaspokojenia specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zaś sam Fundusz nie może zapewnić wystarczających środków na realizację zadań, które 

powinien finansować.”(…) przekazanie uprawnień „w dół” nie towarzyszyło zmniejszenie 

biurokratyzacji procedur administracyjnych(…). W efekcie styl wspomagania osób 

niepełnosprawnych ma zbyt często jeszcze charakter petent-urzędnik, jest sformalizowany 

 i nie zindywidualizowany”
14

 

 

 

1.2. Współpraca pracownika socjalnego świadczącego poradnictwo  

w pracy socjalnej na rzecz zmiany, a innymi specjalistami świadczącymi 

poradnictwo specjalistyczne 

 

Pomoc realizowana na rzecz osób niepełnosprawnych jest wielowymiarowa  

i interdyscyplinarna. Odbywa się w różnych instytucjach i świadczona jest zarówno przez 

osoby profesjonalnie przygotowane do zawodu, jak i osoby bezinteresownie pomagające – 

czyli przez wolontariuszy. Jednak najważniejszymi pomagaczami osób niepełnosprawnych 

powinni być członkowie rodziny. W sytuacji, gdy rodzina nie może bądź nie potrafi 

zaspokoić potrzeb swojego niepełnosprawnego członka, najczęściej z prośbą o pomoc zwraca 

się do instytucji pomocy społecznej. Tam następuje dogłębna diagnoza potrzeb kandydata na 

klienta, a nie tylko rozpoznanie problemu społecznego z jakim rodzina się zgłasza. Aby 

sprostać temu wymaganiu instytucje pomocy społecznej zatrudniają specjalistów z różnych 

dziedzin: pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, prawników, animatorów 

społeczności lokalnej i terapeutów różnych specjalności. 

 Współpraca z innymi pracownikami w tym specjalistami, to przede wszystkim; 

- praca zespołowa – regularne spotkania  grupy pracowników socjalnych w celu omówienia 

indywidualnych sytuacji klientów ośrodka pomocy społecznej, 

                                                 
13 Tamże, s. 180. 
14 A. Ostrowska, J. Sikorska, B. Gąciarz, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. ISP, 

Warszawa 2001, s. 25. 
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- konsultacje – to spotkania pracownika socjalnego ze specjalistami w celu uzyskania ich 

opinii, oceny, porady dotyczącej sytuacji osoby/rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej
15

. 

 Dodatkowo, osoby zatrudnione w systemie pomocy społecznej, w procesie pomagania, 

kontaktują się i współpracują z pracownikami i przedstawicielami innych instytucji, nie 

związanych bezpośrednio z pomocą społeczną, jak np.: pracownikami służby zdrowia, 

pracownikami ZUS, pracownikami urzędu miasta, przedstawicielami i działaczami 

społeczności lokalnej, policjantami, sędziami, nauczycielami, księżmi, itd. I jak pokazują 

badania :”oczekiwania partnerów znajdujących się poza ośrodkiem mogą być dla 

pracowników socjalnych istotnym źródłem trudności, bowiem przez większość respondentów 

były odbierane jako nierealistyczne i rzeczywiście sprowadzające pracowników, podobnie jak 

i pomoc społeczną, do roli swoistego  wyręczyciela wszystkich instytucji, które z problemami 

społecznymi mają cokolwiek wspólnego”
16

. 

 

Na potrzeby tej ekspertyzy, w tym miejscu jedynie zasygnalizowano złożoność relacji jakie 

zachodzą pomiędzy pracownikami socjalnymi świadczącymi poradnictwo w pracy socjalnej a 

osobami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne, wskazując, że obszar tej współpracy jest 

już od dłuższego czasu przedmiotem badań naukowych.  

 

1.3. Schemat ról zawodowych pełnionych przez pracownika socjalnego 

świadczącego poradnictwo w pracy socjalnej  

a profesjonalistami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne. Kompatybilność 

ról i ich odrębność w zhierarchizowanym systemie instytucji 

 

Stanisław Kowalik opisując rolę pracownika socjalnego w procesie pomagania wskazuje na: 

„Pracownicy socjalni pełnią bardzo ważną funkcję w procesie rehabilitacji. Ogólnie można 

wyróżnić  trzy podstawowe role, w jakich mogą oni występować w stosunku do osób 

niepełnosprawnych: rolę eksperta skłaniającego do uczestnictwa w rehabilitacji, rolę osoby 

zabezpieczającej warunki życiowe ludziom niepełnosprawnym oraz rolę osoby wspierającej 

przy pokonywaniu problemów życiowych przez tę grupę ludzi”
17

. 

Jak wynika z  wcześniej przedstawionego usytuowania instytucji świadczących pomoc  

w formie usługi poradnictwa w pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego (OPS – 

gmina, PCPR – powiat) ich relacje na poziomie rozpatrywania instytucji nie wykazują się 

nadrzędnością, każda instytucja ma przypisane swoje zadania do realizacji, każda też 

zatrudnia własny personel. Stosunki pomiędzy tym personelem powinny opierać się na 

zasadzie wzajemności, zaufania, szacunku wobec siebie i służenia sobie nawzajem radą  

i pomocą. Każdy pracownik powinien mieć przydzielony zakres zadań oraz standard ich 

wykonania, by wiedział dokładnie, za co jest odpowiedzialny. W ramach zawodu jaki 

                                                 
15 A. Włoch, P. Domaradzki, Kontrakt socjalny. Przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej [w:] 

Praca Socjalna Nr 3, lipiec-wrzesień 2005, kwartalnik IRSS, Warszawa, s. 11. 
16 D. Trawkowska, Kreatorzy czy współtwórcy ról zawodowych,[w:] Praca Socjalna Nr1, styczeń-luty 2007, Wyd. IRSS, 

Warszawa 2007, s. 25. 
17 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 38. 
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wykonuje i powierzonych mu zadań, powinien być przygotowany do pełnienia odpowiednich 

ról społecznych. 

„Poczucie dyskomfortu wywołuje (…) świadomość wielości ról, które są przypisane 

zawodowi i do których, przynajmniej teoretycznie, pracownicy socjalni powinni być 

przygotowani. Oczekuje się od nich, że będą m.in. diagnostami, planistami, koordynatorami, 

doradcami wobec bardzo różnych klientów. Wciąż jeszcze specjalizacja w pracy socjalnej 

 z określonymi grupami klientów nie jest zjawiskiem powszechnym i do tej pory w ośrodkach 

pomocy społecznej podstawą działania pracowników socjalnych są  ramy terytorialne, 

wyznaczone przez zasięg regionów opiekuńczych. Postulaty aby rodzaj działań, wybrana 

metoda pracy socjalnej, typ problemu czy typ klienta określały specyfikę pracy socjalnej, są 

nadal przedmiotem środowiskowych debat
18

.  

Skoro najważniejszą rolą, zarówno pracownika socjalnego świadczącego poradnictwo  

w pracy socjalnej, jak i osoby profesjonalnie przygotowanej do prowadzenia poradnictwa 

specjalistycznego, jest rola kreatora zmiany – to różnicuje tych kreatorów, obszar 

oddziaływania na konkretne problemy osoby niepełnosprawnej. Jeżeli obszary te nie są jasno 

rozdzielone, są przyczyną dodatkowego stresu w pracy. 

 

Jak podaje literatura, przyczyny powstawania stresu w pracy, są następujące
19

: 

- przeciążenie ilościowe pracą (zaskakiwanie zadaniami „co chwilę coś nowego”, praca pod 

presją czasu, ciągłe zmiany w pracy); 

- przeciążenie jakościowe pracą (odpowiedzialność za ludzi, konieczność wyboru 

„mniejszego zła”, konieczność zachowania w pracy ciągłej czujności); 

- ograniczony zakres kontroli nad pracą (praca pod presją innych osób, niemożność 

decydowania o sposobie wykonania zadania, brak informacji na temat efektów pracy); 

- konflikt roli zawodowej (niespójne, sprzeczne, zmienne wymagania przełożonych; 

wzajemnie sprzeczne oczekiwania ze strony różnych osób, kontakty z niezadowolonymi 

klientami, konieczność kooperacji z wieloma podmiotami, wpływ pracy na życie rodzinne, 

ciągła dyspozycyjność, niski prestiż społeczny pracy lub zawodu, brak możliwości awansu, 

podwyżki, rozwoju, praca poniżej aspiracji); 

- brak wsparcia ze strony współpracowników i /lub przełożonych (brak informacji 

potrzebnych w pracy, brak środków, wyposażenia, brak wiedzy o planowanych lub 

trwających zmianach, osamotnienie). 

 

Badania empiryczne przedstawione przez dr Dobroniegę Trawkowską, prowadzone 

wśród pracowników socjalnych, pokazują wyraźnie, że „bez wzmocnienia pracowników 

socjalnych nie będzie wzmacniającej pracy socjalnej”
20

. 

 

 

                                                 
18 D. Trawkowska, Kreatorzy czy współtwórcy ról zawodowych [w] Praca Socjalna Nr1, styczeń-luty 2007, Wyd. IRSS, 

Warszawa 2007, s. 22. 
19 Podaję za: A. Sowińska, Psychologiczne uwarunkowania skutecznego przywództwa, [w:] Przywództwo w ochronie zdrowia 

Idee i instrumenty (pod red.) A. Frąckiewicz – Wronki, A. Austen – Tyndy, Warszawa 2009, s. 157-160. 
20 D. Trawkowska, Kreatorzy czy współtwórcy op. cit., s. 52. 



14 

 

2. Zarys metodologii z uwzględnieniem elementów innowacyjnych 

oraz  wykorzystaniem dostępnych narzędzi i uregulowań prawnych  
 

Pracownik socjalny w swojej pracy nakierowanej na pomoc osobom, które nie są w stanie  

samodzielnie radzić sobie z trudnościami życiowymi, posługuje się warsztatem 

metodycznym, gdyż dziś praca socjalna jest profesją a nie praktyką, regulowaną wiedzą 

potoczną. Metodologia pracy socjalnej prowadzonej z osobami niepełnosprawnymi opiera się 

na ogólnym schemacie metodycznym - jednak ze względu na specyfikę klienta 

niepełnosprawnego – w postępowaniu metodycznym akcent postawiony jest na indywidualne 

obszary nienaruszonej sprawności a także na dysfunkcje klienta/partnera procesu udzielania 

pomocy i podmiotu oddziaływań ukierunkowanych na poprawę jakości życia.  

 

Beata Tobiasz – Adamczyk przedstawiła jakość życia jako wynik „strat” doświadczanych 

między innymi przez osoby niepełnosprawne,  

„dotyczy zmian, jakie dokonały się w: 

1) statusie wyznaczonym stanem zdrowia (…) obniżania się sprawności fizycznej  

i psychicznej, zależności od chorób przewlekłych, ograniczeń funkcjonalnych; 

2) statusie ekonomicznym – koszty związane z leczeniem, rezygnacją z pracy 

zarobkowej; 

3) statusie zawodowym – wycofanie się z uprzednich form aktywności, np. z pracy 

zawodowej; 

4) (…) 

5) statusie towarzyskim – kurczenie się znaczących stosunków międzyludzkich  

w wyniku procesu wycofywania się z uprzedniej aktywności, a także w wyniku 

strat naturalnych, związanych z zawężaniem się kręgu osób znajomych, 

rówieśników (osamotnienie, tracenie grup wsparcia, izolacja); 

6) statusie wolności i niezależności, samodzielności decyzji dotyczących własnego 

życia, utrata niezależności i zajęcie pozycji osoby zależnej od innych osób 

(wielowymiarowych zależności) (pomoc w zabezpieczeniu podstawowych 

potrzeb), od innych instytucji (medycznych, socjalnych)”
21

. 

Wszystkie wyżej wymienione obszary wymagają uwzględnienia (szczególnie na etapie 

diagnozy) przez pracownika socjalnego, który budując plan pomocy - powinien oddziaływać, 

wspierać i rekompensować pojawiające się obszary „strat” jakich doświadczają 

niepełnosprawni klienci. 

Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym wymaga podejścia szczególnie 

zindywidualizowanego, jednak realizując to indywidualne podejście, należy bezwzględnie 

przestrzegać ogólnych zasad pracy socjalnej. 

 

Ogólne zasady pracy socjalnej, praktycznie stosowane w procesie udzielania pomocy osobom 

potrzebującym, w który to proces - zaangażowany jest zarówno pracownik socjalny jak  

i klient – przedstawiają się następująco:  

                                                 
21 B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. UJ, Kraków 2000, s. 242. 
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 Zasada akceptacji klienta - „akceptacja klienta, oparta na zasadach tolerancji, 

poszanowania ludzkiej godności, swobody wyboru wartości i celów życiowych (…) 

Akceptacja klienta oznacza m.in. zdolność do wolnego od uprzedzeń i stereotypów 

postrzegania klienta, zarówno jego cech negatywnych, jak i cech pozytywnych, oraz 

rozumienia jego punktu widzenia”
22

. 

 Zasada indywidualizacji – wskazuje na zauważenie niepowtarzalnej osobowości 

klienta, który ma swoje prawa i potrzeby, i jest indywiduum a nie zbiorem osób  

z danym problemem. 

 Zasada kontrolowanej swobody ekspresji emocjonalnej – wskazuje na możliwość 

wykorzystania ujawnianych emocji klienta (a także pracującego z nim pracownika 

socjalnego) w sposób świadomy w procesie pomagania. 

 Zasada neutralności (nieoceniania) – „zasada ta nie oznacza braku krytycyzmu 

wobec klienta, lecz tylko przesunięcie akcentów z oceny jego postępowania na 

poszukiwanie przyczyn jego trudności i alternatywnych rozwiązań. Z zasadą 

neutralności blisko się wiąże zasada obiektywizmu, tj. wszechstronnego, opartego na 

profesjonalnej wiedzy rozpatrywania każdej sytuacji”
23

. 

 Zasada ograniczonego zaangażowania emocjonalnego – „skuteczne pomaganie 

innym wymaga pewnego minimum empatii, umożliwiającej porozumienie między 

klientem a pracownikiem socjalnym”
24

. 

 Zasada samostanowienia – „opiera się na uznaniu prawa klienta do wolności, w tym 

także prawa do popełniania błędów i odpowiedzialności za swoje życie”
25

 

 Zasada udostępniania zasobów – zakłada, że pracownik socjalny przedstawi 

klientowi pełną listę instytucji oraz innych źródeł zasobów znajdujących się  

w otoczeniu osoby potrzebującej pomocy, które mogą przyczynić się do poprawy jego 

sytuacji. 

 Zasada poufności -  nieujawniania informacji bez wiedzy i zgody klienta 

 

2.1. Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem. Obszary potrzeb klientów 

niepełnosprawnych 

 

„Pracę socjalną, R.A. Skidmore, M.G. Thackeray można zdefiniować jako sztukę, 

naukę i zawód, który pomaga ludziom rozwiązywać problemy osobiste, grupowe (zwłaszcza 

rodzinne) oraz zbiorowe, tak aby osiągnąć zadawalające stosunki osobiste, grupowe, 

zbiorowe […] głównym kierunkiem działania pracownika socjalnego jest pomaganie ludziom 

w polepszeniu ich funkcjonowania społecznego i umacnianiu ich zdolności do stosunków 

i interakcji z innymi”
26

 

                                                 
22 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Interart, Warszawa 1996, s. 100-101. 
23 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku  (…), s. 101. 
24 Tamże, s. 102. 
25 Tamże, s. 102.  
26 Podaję za: K. Chruściel, Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej, w „Praca Socjalna” nr 1, dwumiesięcznik 

Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, styczeń-luty 2009. 



16 

 

Art.3.1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka
27

. 

Osoby niepełnosprawne mogą odczuwać brak zaspokojenia różnych potrzeb, takich, 

jakich doświadczają osoby pełnosprawne, jednak ze względu na ich niepełnosprawność - 

odczuwają niezaspokojenie specyficznych potrzeb, związanych z dysfunkcją wynikającą  

z niepełnosprawności. Rozpoznanie faktycznych potrzeb osób niepełnosprawnych przysparza 

pracownikom socjalnym wiele problemów, gdyż „potrzeby” klienta my nie widzimy – 

jedynie obserwujemy zachowania klienta nastawione na zaspokojenie potrzeby, jakiej on 

doświadcza - i po tym zachowaniu wnioskujemy o potrzebie klienta. Na zaspokojenie jednej 

potrzeby, człowiek może stosować różne zachowania, które mają przyczynić się do 

zaspokojenia doświadczanej potrzeby. W pracy socjalnej mamy pomagać w zaspokojeniu 

niezbędnych potrzeb, a nie reagować na zachowania klienta powstałe w wyniku 

doświadczania braku czegoś – czyli doświadczania potrzeby. 

 

Obecny stan świadczenia pracy socjalnej w niewystarczającym stopniu uwzględnia 

specyfikę niepełnosprawności - i w procesie pomagania - głównie skupia się na 

ograniczeniach osoby niepełnosprawnej, nie uwzględniając jej potencjału i nienaruszonych 

obszarów, które można i należy wykorzystać w procesie rozwiązywania doświadczanych 

przez klienta problemów. 

Tak więc zmiana sposobu diagnozowania powinna być zmodyfikowana i nastawiona na 

poszukiwaniu zdrowych - i pomimo niepełnosprawności – funkcjonalnych obszarów 

jego egzystencji. 

Jeżeli pracownik socjalny przeprowadzi dogłębną diagnozę sytuacji klienta, to w 

następnych etapach metodycznego działania, proces pomagania będzie bardziej efektywny – 

to znaczy korzystny dla klienta i dla pracownika socjalnego - uczestniczących w tym 

procesie, gdyż nie można budować planu pomocy na ograniczeniach i dysfunkcjach – 

ponieważ to one wymagają kompensacji, usprawnienia, co osiąga się przez wzmocnienie 

obszarów dobrze funkcjonujących/zdrowych.  

Świadcząc poradnictwo w pracy socjalnej należy uwzględnić nie tylko sytuację 

niepełnosprawnego klienta (jego cechy indywidualne), ale przede wszystkim należy 

rozpoznać, które obszary życia społecznego wymagają interwencji. Tak więc integralną 

częścią  rozpoznania diagnostycznego powinna być pogłębiona charakterystyka społeczno-

kulturowej specyfiki środowiska, w którym żyje potencjalny lub faktyczny adresat działań 

socjalnych
28

.  

 Podejście oparte na społecznym modelu niepełnosprawności
29

 wskazuje na 

ograniczenia i bariery występujące w środowisku, które dotyczą nie tylko stereotypowego 

postrzegania klientów, ale wskazuje na bariery funkcjonalne (architektoniczne, urbanistyczne, 

w komunikowaniu się czy techniczne) oraz bariery prawne, a także niedoskonałości instytucji 

powołanych do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, w tym, niedoskonałości 

                                                 
27 Ustawa o pomocy społecznej, op. cit. art. 3.1. 
28 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Warszawa,  s. 137.  
29 Szerzej o społecznym modelu niepełnosprawności pisze: A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w 

Polsce. Bariery integracji, Wyd. IFiS PAN, warszawa 1996, s. 17-20. 
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instytucji pomocy społecznej. W takim podejściu można wyodrębnić klika poziomów 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych, które ułatwiają bądź utrudniają normalne 

funkcjonowanie: 

 

1 Poziom indywidualny 

1a Warunki poprzedzające wystąpienie kalectwa, choroby, a szczególnie sytuacja 

życiowa i status społeczny jednostki przed nabyciem niepełnosprawności 

1b Charakterystyka niepełnej sprawności – stopień i rodzaj posiadanych ograniczeń, 

ich dynamika 

1c Aktualna lokalizacja jednostki w strukturze społecznej i jej przemiany od 

zaistnienia niepełnosprawności 

 

2   Poziom rodziny i gospodarstwa domowego 

2a  Sytuacja rodzinna, relacje w rodzinie 

2b Charakterystyka gospodarstwa domowego – materialne warunki życia 

 

3   Poziom instytucjonalno – organizacyjny 

3a  Sytuacja prawna i gwarancje prawne dla osób niepełnosprawnych 

3b Rola i dostępność instytucji i organizacji powołanych do wspomagania osób 

niepełnosprawnych 

3c  Relacje niepełnosprawnych z instytucjami niespecyficznymi 

 

4   Poziom społeczny 

4a Kontakty społeczne, udział w życiu społecznym osób niepełnosprawnych 

4b Postawy społeczeństwa w stosunku do ludzi niepełnosprawnych 

 

5   Poziom indywidualny – wtórny 

5a Stosunek do własnej sytuacji życiowej 

5b Pokonywanie barier versus automarginalizacja
30

.  

 

Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem niepełnosprawnego klienta na każdym z poziomów,  

można przejść do dalszej pracy socjalnej wg etapów metodycznego działania, które  

obejmuje: zapoznanie się z życzeniem klienta lub zgłaszanym problemem, gdzie rzeczą 

bardzo ważną jest zwrócenie uwagi na to, kto zgłasza problem oraz jaki jest charakter 

problemu (czy w momencie zgłoszenia dotyczy samej osoby niepełnosprawnej, rodziny  

z osobą niepełnosprawną czy też środowiska jej zamieszkania lub instytucji). „Na tym etapie 

fachowo pomagający  najpierw przebywa z klientem w świecie jego przeżyć, doznań, 

wartości”
31

. Następnie dokonuje się dalszych czynności metodycznego działania czyli: 

analizuje się  sytuację klienta, opracowuje się - razem z klientem - ocenę wstępną, potem 

projekt działania, następnie realizowane są działania, następuje ocena rezultatów – każdej ze 

stron, tj. zarówno działań podejmowanych przez klienta jak i przez pracownika - po czym 

dochodzi do zakończenia działania (bądź następuje podjęcie kolejnego – nowego – działania). 

                                                 
30 Tamże, s. 23-24.  
31 I. Krasiejko, Kilka uwag o warsztacie pracownika socjalnego [w] Praca Socjalna Nr 4 październik-grudzień 2006, s.107. 
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Stanisław Kowalik podaje za B. R. Compton i B. Galaway trzy etapy kontaktów 

międzyludzkich, które mają służyć udzielaniu pomocy: fazy kontaktu, fazy kontraktu i fazy 

działania
32

. 

 

Tabela 1. Poradnictwo w pracy socjalnej i poradnictwo specjalistyczne z uwzględnieniem         

etapów metodycznego działania. 

Etap metodycznego 

działania 

Poradnictwo w pracy socjalnej Poradnictwo specjalistyczne 

Etap 

diagnozy/kontaktu 

 

 

ETAP 

ROZMRAŻANIA
33

 

- Kto zgłasza problem;  

- czy klient zgłasza się pierwszy raz, czy 

jest to kolejna wizyta/zgłoszenie; 

- jak definiuje problem klient, jak go 

doświadcza i co oczekuje; 

- jak wygląda problem klienta z 

perspektywy pracownika socjalnego; 

- czy klient zgłosił się do odpowiedniej 

instytucji; 

- diagnoza obszaru indywidualnego 

(wiek, płeć, wykształcenie, zawód, 

sytuacja rodzinna itp.); 

- diagnoza obszaru niepełnosprawności i 

sytuacji zdrowotnej (czy określony jest 

stopień niepełnosprawności, jaka 

instytucja wydała orzeczenie, jaki jest 

ustalony stopień niepełnosprawności, w 

jakim okresie życia nabył inwalidztwo, 

obszar dysfunkcji – KOD np. R. N, S, 

PS, jakie są wskazania/ 

przeciwwskazania, 

czy stopień niepełnosprawności jest 

adekwatny do stanu obecnego, jak 

subiektywnie ocenia klient swój stan 

zdrowia – czy jest poprawa czy 

pogorszenie stanu zdrowia od czasu 

wydania ostatniego orzeczenia, w jakich 

poradniach specjalistycznych klient się 

leczy); 

- ustalenie obecnej sytuacji materialno 

- poradnictwo 

specjalistyczne 

psychologiczne -klient 

nieświadomy swojej 

obiektywnej sytuacji, 

wymaga pomocy 

psychologicznej nastawionej 

na uświadomienie mu 

doświadczanych problemów 

(pomoc w konstruowaniu 

diagnozy przyczyn 

problemów), odbycie terapii 

psychologicznej 

- poradnictwo 

psychologiczne 

niewystarczające - można 

skierować do pomocy 

psychiatrycznej np. zespołu 

psychiatrii środowiskowej 

lub PZP. 

- poradnictwo prawne w 

sytuacji gdy klient stara się 

o rentę ZUS, odwołuje się 

od orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS lub 

orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności; 

- udzielenie informacji 

zrozumiałej dla klienta o 

wszystkich należących się 

                                                 
32 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999,  s. 126-132 
33 Kurt Lewin przedstawił ciekawą koncepcję etapów przeprowadzania zmiany: etap rozmrożenia, etap zmiany i etap 

zamrożenia (po wprowadzeniu zmiany). Lewin wprowadził tzw. analizę pola sił opartą na założeniu, że zachowania ludzi są 

wypadkową sił działających za zmianą i działających przeciw niej Więcej na ten temat pisze w: J. Krzyszkowski, Elementy 

organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Wyd. OMEGA-PRAKSIS, Łódź, 1998, s. 104-106 oraz Przywództwo w 

ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, pod redakcją A. Frąckiewicz –Wronki, A. Austin -Tendy , Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, s. 52-68.  
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bytowej klienta (i osób zobowiązanych 

do alimentacji); 

- analiza dokumentów potwierdzających 

podane dane; 

- sprawdzenie czy klient otrzymuje 

wszystkie należne mu świadczenia, np. 

jest uprawniony do zasiłku 

pielęgnacyjnego a go nie pobiera, itp. 

- określenie czy klient ma zaspokojone 

potrzeby w obszarze zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze; 

 

 

- określenie predyspozycji psychicznych 

i somatycznych klienta; 

 

 

 

 

 

- uwzględnienie stopnia samodzielności 

funkcjonalnej i zakresu realizacji 

pełnionych ról społecznych; 

 

- diagnozowanie sytuacji rodzinnej i 

poziomu jej wydolności opiekuńczej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- była i obecna sytuacja na rynku pracy; 

 

 

 

- diagnoza warunków mieszkaniowych  

i dostępności do środowiska 

(zamieszkanie na wsi/ w blokowisku; 

oddzielny pokój, likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu 

mu ulgach i uprawnieniach; 

 

- udzielenie informacji i 

pomoc w uzyskaniu 

należnych klientowi 

uprawnień 

- poradnictwo 

specjalistyczne w zakresie 

rehabilitacji społecznej -

możliwości wynikających z 

zadań powiatu (PCPR) dla 

indywidualnych osób 

niepełnosprawnych 

 

- poradnictwo 

specjalistyczne z zakresu 

opieki długoterminowej, 

możliwości uzyskania 

rehabilitacji leczniczej 

(obszar służby zdrowia) 

- poradnictwo 

specjalistyczne rodzinne – 

określenie funkcjonalności 

oraz dysfunkcji w życiu 

rodzinnym, pomoc w 

reorganizacji rodziny, 

pomoc w zaakceptowaniu 

osoby niepełnosprawnej, 

określenie stopnia 

nadopiekuńczości /lub 

zaniedbywania potrzeb ON, 

terapia rodzinna, grupa 

wsparcia dla opiekunów 

ON; 

- poradnictwo 

specjalistyczne 

pedagogiczne   

- Poradnictwo 

specjalistyczne dot. obszaru 

zatrudnienia i  rehabilitacji 

zawodowej 

- poradnictwo 

specjalistyczne w zakresie 

rehabilitacji społecznej 
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się i technicznych oraz urbanistycznych 

w powiązaniu z rodzajem 

niepełnosprawności; 

- diagnoza w obszarze korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego – 

uczestnictwo w terapii ŚDS, WTZ, 

DDPS, ZAZ, pomoc wolontariatu, itp. 

- diagnoza w obszarze funkcjonowania 

społecznego, stopień wykluczenia 

społecznego, braku rodziny i 

znajomych, braku instytucji wsparcia 

lub niechęć/nieumiejętność z  ich 

korzystania, poznanie niszy 

ekologicznej klienta; 

- prowadzenie stałej obserwacji klienta 

(od pierwszego kontaktu) oraz 

ujawniających się zmian  w obszarze: 

wyglądu zewnętrznego, zachowania  

i stanów emocjonalnych, sposobu 

komunikowania się,  poziomu 

motywacji do podjęcia działań, 

chęci/niechęci współpracy, wycofania 

się, oporu, radzenie sobie ze stresem, 

bólem oraz zadowolenia z kontaktu z 

pracownikiem socjalnym, reagowania 

na pochwały, itp.) 

 

 

 

 

 

-Poradnictwo 

specjalistyczne 

psychologiczne nastawione 

na diagnozę i motywowanie 

do uczestnictwa w terapii 

odpowiedniej instytucji. 

Etap oceny 

wstępnej  

i przechodzenie do 

etapu kontraktu 

czyli podjęcia 

zaplanowanych  

i uzgodnionych 

działań 

 

 

 

ETAP ZMIANY 

- przeprowadzenie analizy SWOT dla 

klienta, grupującej zabrane informacje 

na etapie diagnozy, wg schematu: 

mocne i słabe strony przypisane do 

klienta oraz szanse i zagrożenia 

znajdujące się w jego otoczeniu 

zewnętrznym. Analizę SWOT 

konstruujemy razem z klientem, aby 

lepiej uzgodnić wspólny punkt 

widzenia, dać klientowi szansę 

dokonania własnej samooceny w 

atmosferze zrozumienia i szacunku oraz 

poszanowania dla jego przemyśleń i 

decyzji. Pokazanie klientowi, że jest dla 

nas ważny i jesteśmy w stanie mu 

pomóc (czasami, wysłuchanie jest już 

wystarczającym udzieleniem pomocy!); 

- pomoc w ustaleniu kolejności spraw 

- jeżeli na etapie diagnozy 

klient korzystał z 

poradnictwa 

specjalistycznego i nadal 

pozostaje klientem 

korzystającym z 

poradnictwa w pracy 

socjalnej, to pracownik 

socjalny prowadzący sprawy 

klienta, powinien 

skorygować  i ustalić ocenę 

wstępną  razem ze 

specjalistą świadczącym 

poradnictwo specjalistyczne; 
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do załatwienia, priorytetów wg wskazań 

klienta, co dla niego jest ważne; 

uwzględnienie ich hierarchii  

i czasookresu na realizację – 

zaplanowanie czasu realizacji działań, 

wspólne opracowanie „mapy drogowej” 

dojścia do celu; 

- podjęcie decyzji co do narzędzia,  

w oparciu o które będzie prowadzone 

poradnictwo w pracy socjalnej – 

Kontrakt socjalny, praca metodą 

projektu socjalnego dla rodziny, praca  

w oparciu o zaplanowany cykl spotkań; 

- przekazanie klientowi szczegółowych 

informacji dotyczących narzędzia (co to 

jest, na czym polega, jakie są obowiązki 

obydwu stron, jakie konsekwencje 

podjęcia aktywności lub jej zaniechania, 

na jaki okres planujemy nasze kontakty 

w celu rozwiązania bądź 

zminimalizowania sytuacji 

trudnej/problemowej; 

- ciągłe motywowanie do podejmowania 

wysiłków na rzecz zmiany sytuacji, 

niwelowanie pojawiającego się oporu 

będącego wynikiem strachu/obawy 

przed nowym sposobem radzenia sobie 

z napotykanymi utrudnieniami/ 

barierami i wprowadzaniu  w życiu 

nowych decyzji; 

- wskazywanie klientowi drogi jaką już 

przeszedł, ile etapów już zrealizował, ile 

sukcesów odniósł – klient musi czuć 

pozytywne zmiany, musi czuć pełną 

odpowiedzialność za sukces /porażkę i 

musi ją umieć zaakceptować; 

- w sytuacjach przeciążenia być w 

kontakcie i częstych relacjach z 

klientem i wskazywać  oraz zachęcać 

klienta do skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa; 

- jeżeli klient kwalifikuje się do pomocy 

w formie świadczeń pieniężnych  i jest 

taka potrzeba – zaplanować pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poradnictwo 

specjalistyczne 

psychologiczne prowadzone 

metodą mediacji (kiedy 

dochodzi do różnic 

zagrażających zerwaniu 

relacji pomocowych) 

 

 

 

 

 

 

- poradnictwo 

psychologiczne 

ukierunkowane na 

profesjonalne wsparcie 

psychologiczne klienta, 

pomoc w zrozumieniu jego 

obaw, zaproponowanie 

uczestnictwa w grupie 

wsparcia, grupie 

terapeutycznej, dostarczenie 

wsparcia emocjonalnego; 

 

- poradnictwo 

specjalistyczne 

psychologiczne oparte na 

założeniach coachingu 

rozwojowego; 
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finansową, aby dodatkowo wzmocnić 

klienta, polepszyć jego sytuację 

materialno-bytową, na czas 

rozwiązywania 

problemów/podejmowania działań 

zapewnić ciągłość i regularność 

możliwych form wsparcia; 

- zachęcać klienta do utrzymywania 

kontaktów z innymi osobami z rodziny  

(opracowanie genogramu), sąsiedztwa, 

grupy rówieśniczej; 

- zachęcić klienta do aktywnego udziału 

w życiu społecznym i korzystaniu z 

dóbr kultury i infrastruktury społecznej, 

- zachęcić klienta do budowania sieci 

wsparcia społecznego, pokazanie 

klientowi korzyści z tego wynikających 

 

  

 

 

 

-Poradnictwo 

specjalistyczne rodzinne 

prowadzone metodą 

Konferencji Grupy 

Rodzinnej (KGR) 

Etap oceny 

rezultatów, 

końcowa ewaluacja 

 

ETAP 

ZAMROŻENIA 

- omówienie z klientem „przebytej 

drogi”, zachęcenie klienta by sam 

określił co udało mu się 

zrealizować/osiągnąć, jak czuje się  

w nowej sytuacji, którą  zmianę 

najbardziej ceni/ jest dla niego 

najważniejsza, z czego najbardziej się 

cieszy; 

- udzielić instruktażu jak ma realizować 

następne sprawy do załatwienia, 

zapewnić klienta, że sobie poradzi sam 

gdyż już umie i wie co robić a w razie 

potrzeby podjęcia działań, 

przekraczających jego możliwości 

zawsze może liczyć na  naszą pomoc i 

wsparcie; 

- akcentować, że widzimy postęp i 

wierzymy w nabyte przez klienta 

umiejętności, które również  sam umie 

wykorzystać w innych obszarach życia.   

  

 

Źródło; opracowanie własne. 
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2.1.1.1.  Działania podejmowane w poradnictwie pracy socjalnej  

i poradnictwie specjalistycznym ukierunkowane na integrację społeczną 

 

Realizacja pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi odgrywa kluczową rolę  

w procesie docierania do osób niepełnosprawnych, które w codziennym życiu doświadczają 

izolacji, poprzez zbliżanie ich do siebie  w ramach rodziny, społeczności lokalnej, skupiania 

ich w ramach instytucji działających na ich rzecz  oraz nauki funkcjonowania  

w społeczeństwie. 

Analizując terminologię, widzimy wyraźnie, że słowa mają wielką moc – używając 

różnych terminów na określenie osoby niepełnosprawnej, wytwarzamy pewien stereotypowy 

sposób - najpierw postrzegania tej osoby - a następnie, zgodnie z przyjętą nazwą, 

konstruujemy działania  względem: kaleki, inwalidy, osoby niepełnosprawnej, osoby 

sprawnej inaczej itp. określeń.   

Pracownik socjalny może być ekspertem wiedzy dotyczącej wykluczenia społecznego  

i marginalizacji osób niepełnosprawnych, ale również może być ekspertem integracji 

społecznej, włączenia, inkluzji społecznej. W jednym i drugim przypadku występowania  

w roli eksperta, potrafi wskazać na mnogość czynników przyczyniających się do procesu 

marginalizacji bądź integracji społecznej osób niepełnosprawnych, które występują zarówno 

po stronie indywidualnych cech niepełnosprawnego klienta oraz po stronie jego środowiska 

zewnętrznego.  

Tabela 2. Czynniki utrudniające integrację społeczną osób niepełnosprawnych z podziałem 

na przeszkody indywidualne i środowiskowe. 

Przeszkody indywidualne/osobiste Przeszkody znajdujące się w środowisku 

zewnętrznym/otoczeniu 

- rodzaj i stopień niepełnosprawności; 

- brak poczucia własnej wartości; 

- niechęć/nieumiejętność korzystania z 

pomocy; 

- obawa przed dyskryminacją; 

- niski poziom motywacji do pokonywania 

wysiłku na rzecz działań usprawniających; 

- automarginalizacja; 

- bierność, brak energii/sił; 

- widoczne cechy/zniekształcenia 

zewnętrzne, uszkodzenia ciała; 

- nieumiejętność proszenia o pomoc; 

- niekorzystne wcześniejsze doświadczenia 

życiowe. 

- bariery funkcjonalne (środowiskowe, 

architektoniczne, komunikacyjne, 

techniczne); 

- brak lub niezrozumiała informacja; 

- bariery prawne i biurokratyczne; 

- braki finansowe wynikające ze 

zwiększonych nakładów na zdrowie; 

- braki w protezowaniu i oprzyrządowaniu; 

- problemy z mobilnością; 

- funkcjonowanie stereotypów, etykiet, 

przesądów, uprzedzeń ; 

- uwarunkowania kulturowe i religijne ; 

- niewystarczająca/niewydolna baza 

instytucjonalna; 

- brak/niewystarczająca wiedza 

społeczeństwa w obszarze niepełnej 

sprawności.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Mając ugruntowaną wiedzę w obszarze integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 

pracownik socjalny powinien tak prowadzić pracę socjalną, by uzyskać cel, którym jest 

zwiększenie integracji niepełnosprawnych klientów. Jest to możliwe po wprowadzeniu 

odpowiednich działań ukierunkowanych na integracje społeczną realizowanych w ramach 

poradnictwa w pracy socjalnej oraz poradnictwie specjalistycznym. 

Tabela 3. Poradnictwo w pracy socjalnej  i poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane na 

zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Poradnictwo w pracy socjalnej Poradnictwo specjalistyczne 

- Motywowanie osób niepełnosprawnych do 

wychodzenia „na zewnątrz”; 

- zapewnienie wsparcia emocjonalnego przez 

danie poczucia „bycia razem”; 

- określenie aktywności indywidualnej 

i społecznej niepełnosprawnego klienta; 

- zapewnienie stosownych do potrzeb usług 

opiekuńczych (np. wnioskowanie o usługi 

podstawowe); 

- analiza ról społecznych pełnionych przed 

nabyciem niepełnosprawności oraz  

utraconych na skutek niepełnej sprawności; 

- współpraca z instytucjami kultury, oświaty, 

rekreacji, sportu, rehabilitacji i ochrony 

zdrowia  w środowisku zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej; 

 

- zgłaszanie i inicjowanie grupowych metod 

pracy socjalnej o charakterze integracyjnym, 

pomoc w naborze  do grupy; 

- poradnictwo w pracy socjalnej dla rodzin  

z osobami niepełnosprawnymi, wstępna 

diagnoza rodzin wymagających wsparcia  

w obszarze integracji społecznej; 

 

- inicjowanie grup samopomocowych; 

- określenie stopnia marginalizacji  

i wykluczenia społecznego, w przypadkach 

wymagających specyficznej pomocy, 

przekazanie do poradnictwa 

specjalistycznego. 

- poradnictwo specjalistyczne 

psychologiczne nastawione na likwidację 

lęku/fobii przed kontaktami społecznymi; 

- umożliwienie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym; 

- poradnictwo specjalistyczne w obszarze 

organizowania społeczności lokalnej (CAL) 

na rzecz osób niepełnosprawnych; 

-organizowanie wolontariatu na rzecz 

integracji społecznej – organizacja imprez, 

pikników, dni promocji zdrowia; 

- prowadzenie grup wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych o charakterze 

integracyjnym; 

- organizowanie pomocy i wsparcia dla 

rodzin z osobami niepełnosprawnymi 

poprzez np. zorganizowanie Szkoły dla 

rodziców, Szkoły dla opiekunów, pomoc  

w akceptacji ON, ograniczanie 

nadopiekuńczości, przygotowanie rodziny do 

następnych faz życia rodzinnego; 

-doradztwo w zakresie korzystania z usługi 

interwencji kryzysowej związanej z niepełną 

sprawnością w tym szczególnie walka  

z zaniedbywaniem osób niepełnosprawnych, 

odmawianie im ich praw, poniżanie; 

 

- poradnictwo pedagogiczne w obszarze 

edukacji społeczeństwa /rzecznictwo na 

rzecz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich 

praw, praca edukacyjna z dziećmi 

 i młodzieżą na temat prawdziwego obrazu 

osób niepełnosprawnych  i ich potencjału 

jaki wnoszą do społeczeństwa. 
Źródło: opracowanie własne 
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2.1.1.2. Działania ukierunkowane na integrację zawodową 

 

Znaczna ilość osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej 

zainteresowana jest podjęciem pracy. Z problemem braku możliwości uzyskania zatrudnienia, 

osoby niepełnosprawne same zgłaszają się do pracownika socjalnego o pomoc w znalezieniu 

pracy lub też są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do objęcia (ich klienta) pomocą  

w formie pracy socjalnej. 

 

„W 2009 roku aktywnych zawodowo było 15,7% osób niepełnosprawnych w wieku 15 

lat i więcej, a w wieku produkcyjnym - 24,6%. Dla porównania współczynnik aktywności 

zawodowej osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 59,8%, a w wieku produkcyjnym 

75,3%”
34

.  

 

Pracując z osobami niepełnosprawnymi, które zgłaszają chęć podjęcia zatrudnienia, 

pracownik socjalny przygotowuje  ich do zmiany sytuacji, polegającej na „przeprowadzeniu 

klienta ze stanu bierności zawodowej do aktywności zawodowej”, podejmując  działania 

zgodne z metodologią pracy socjalnej ukierunkowanej w konkretnym obszarze pomocy. Ze 

względu na specyfikę sytuacji w jakiej znajduje się osoba bierna zawodowo czy bezrobotna, 

dodatkowo dotknięta problemem niepełnej sprawności, wymaga zastosowania – oprócz 

powszechnie stosowanych w pracy socjalnej działań – dodatkowych oddziaływań 

specyficznych, często wykraczających poza poradnictwo pracy socjalnej - ukierunkowanych 

wyłącznie do tej kategorii klientów. 

 Złożoność problemów wymaga zastosowania interdyscyplinarnej wiedzy oraz skłania 

zawodowych pomagaczy do współpracy. 

Działania te różni warsztat metodologiczny, uregulowania prawne, przygotowanie zawodowe, 

często inne usytuowanie strukturalne ról zawodowych osób świadczących usługi oraz 

instytucji, które ich zatrudniają. W tych warunkach szczególnie ważne jest określenie granicy 

pomiędzy usługą świadczoną w postaci poradnictwa pracy socjalnej a poradnictwem 

specjalistycznym. Współczesny model pomocy osobom niepełnosprawnym w obszarze 

zatrudnienia opiera się na bardzo złożonych czynnościach/działaniach, które w pewnych 

obszarach koegzystują ze sobą, w innych obszarach realizowane są oddzielnie  

z uprawnieniem do wyłączności (np. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

niezbędnego do przyznania pomocy finansowej z OPS może przeprowadzić wyłącznie 

pracownik socjalny; terapię rodzinną może prowadzić wyłącznie psycholog z uprawnieniami 

do prowadzenia terapii rodzin – natomiast motywowanie klienta do podejmowania ustalonych 

działań realizuje zarówno pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog czy asystent 

zawodowy osoby niepełnosprawnej). W obszarze zatrudnienia należy wskazać jeszcze 

trzeciego partnera, którym jest Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Należy podkreślić, że poradnictwo w pracy socjalnej jak i poradnictwo specjalistyczne 

(głównie psychologiczne, prawne, rodzinne, zawodowe świadczone przez PUP) jest 

                                                 
34

 Podaję za www.niepelnosprawni.gov.pl . Data wejścia 17.02.2011 r. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
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nieodpłatne i świadczone jest bez względu na dochód osoby korzystającej z tej formy 

pomocy. 

Podstawą prawną realizowania poradnictwa w pracy socjalnej jest Ustawa z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Poradnictwo w pracy socjalnej 

 Podejmowanie kontaktu z osobą niepełnosprawną bierną zawodowo lub bezrobotną. 

 Zdefiniowanie oczekiwań osoby niepełnosprawnej, co do instytucji i pracownika 

socjalnego. 

 Przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego dot. subiektywnej sytuacji zdrowotnej, 

psychofizycznej, materialnej, mieszkaniowej, rodzinnej, edukacyjnej; ze wskazaniem  

możliwości i ograniczeń klienta. 

 Analiza sieci wsparcia rodzinnego (w tym, wizyty domowe pracownika socjalnego)  

i środowiskowego (w grupach, instytucjach działających w społeczności lokalnej).  

 Skupienie się na szukaniu nowych lub do tej pory niewykorzystanych  możliwościach 

oraz  przewidywaniu zagrożeń i utrudnień. 

 Badanie dokumentów osobistych oraz dokumentów urzędowych, w razie potrzeby 

weryfikacja (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wpis „praca w warunkach 

zakładu aktywności zawodowej”). 

 Pomoc osobie niepełnosprawnej do wizyty/rejestracji w PUP. 

 Pomoc przy kompletowaniu dokumentów o przebiegu zatrudnienia. 

 Sformułowanie diagnozy wstępnej oraz określenie możliwości klienta  

i  wskazanie nienaruszonych obszarów,  możliwych do wykorzystania w aktywności 

zawodowej. 

 Motywowanie klienta do podejmowania dalszych działań nakierowanych na 

poszukiwanie zatrudnienia, 

 W razie potrzeby - pomoc w uzyskaniu niezbędnego wsparcia  i pomocy finansowej – 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji i uzyskania świadczenia. 

 Realizacja działań nakierowanych na poprawę wizerunku osoby niepełnosprawnej 

oraz praca nad zaniedbaniem kulturowym. 

 Skierowanie klienta do poradnictwa specjalistycznego realizowanego w obszarze 

rehabilitacji zawodowej 

 

Poradnictwo specjalistyczne 

 

 

 Wspólne z klientem sporządzenie planu pomocy dotyczącego osiągnięcia 

zamierzonego celu - wejścia na rynek pracy i podjęcia aktywności zawodowej  

(z możliwością wykorzystania analizy SMART), 

 Informowanie klienta o możliwościach otrzymania pomocy z zadań realizowanych na 

rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie powiatu (PCPR) finansowanych ze 

środków PFRON (zadania rehabilitacji zawodowej: przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej/rolniczej albo 
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na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, finansowanie kosztów szkolenia lub 

przekwalifikowania zawodowego, itp.) 

Podstawa prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

 Tworzenie oraz realizacja Kontraktu socjalnego lub Indywidualnego Programu dla 

Osoby Niepełnosprawnej. 

Podstawa prawna: Art. 108 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

oraz Rozporządzenie o wzorze kontraktu socjalnego. 

 Przygotowanie klienta do wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy ( miejsce PUP, godz. 

urzędowania, wyjaśnienie procedury rejestracji - jako bezrobotny lub poszukujący 

pracy – uprawnienia z tego wynikające i obowiązki). 

 Kontakty i konsultacje z instytucjami działającymi na rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (w tym finansowanych w ramach projektów z UE) – współpraca  

z pracownikiem innych instytucji działających w obszarze zatrudnienia . 

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej(Art.2.2), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 

r. prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

 Analiza sukcesów i niepowodzeń; monitoring oraz ewaluacja podjętego plany  i etapu 

osiągnięcia zamierzonego celu. 

 Dostęp do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pomoc w 

reorganizacji rodziny do nowej sytuacji - odpowiedzialny – terapeuta rodzinny lub 

psycholog. 

 Dostęp do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 

obejmującego: proces diagnozowania, profilaktyki i terapii - odpowiedzialny - 

psycholog 

 

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy skierowana do osób niepełnosprawnych  

 Określenie predyspozycji, przeprowadzenie testów  w obszarze zatrudnienia –  

odpowiedzialny - doradca zawodowy. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

 i instytucjach rynku pracy. 

 Określenie potrzeb edukacyjnych/szkoleniowych – odpowiedzialny – broker 

edukacyjny i doradca zawodowy. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. W przypadku brokera – instrument aktywizacji edukacyjnej 

wymieniony w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 

Ośrodków Pomocy Społecznej(…)w ramach PO KL 2007-2013. 

 Pomoc w przekwalifikowaniu oraz w szkoleniach zawodowych, a także korzystanie  

z usług lub instrumentów rynku pracy (dostęp do ofert pracy, szkoleń, staży) – 

odpowiedzialny - doradca zawodowy. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

 i instytucjach rynku pracy. 
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 Przygotowanie Indywidualnego Programu Działania – odpowiedzialny - doradca 

zawodowy. 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych – odpowiedzialny – trener pracy. 

 Pomoc w rejestracji i rozpoczęciu działalności gospodarczej – odpowiedzialny: 

doradca zawodowy i prawnik. 

 Dostęp do świadczenia porady prawnej (warunki i procedura udzielenia pomocy, 

warunki jej rozliczenia, konsekwencje niedotrzymania zobowiązań zawartych  

w umowie) oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji urzędowej – odpowiedzialny - 

prawnik. 

  Poradnictwo w zakresie uczestnictwa w zajęciach instytucji nakierowanych  na 

integrację zawodową  - tworzenie i działalność Klubów Pracy, Klubów Integracji 

Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Inkubatorów Przedsiębiorczości – 

odpowiedzialny – doradca zawodowy . 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

 i instytucjach rynku pracy. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

 Tworzenie i uczestnictwo/zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych lub na 

chronionym rynku pracy - pomoc w adaptacji do nowych warunków (Job coaching) – 

odpowiedzialny; na etapie tworzenia: doradca zawodowy i prawnik;  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

 Pomoc w reintegracji zawodowej na nowym stanowisku pracy  - na otwartym rynku 

pracy – odpowiedzialny - doradca zawodowy, [asystent osoby niepełnosprawnej – 

jako nowy zawód - odrębna usługa]. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Pracownik socjalny pracujący z osobami niepełnosprawnymi powinien umieć, razem  

z klientem, zaplanować ścieżkę integracji zawodowej dostosowanej do potrzeb i możliwości 

klienta. W obszarze niepełnej sprawności takie schematy są już opisane (jednak rzadko są 

stosowane w praktyce). Przykładem może być pomoc osobie niepełnosprawnej  

w uczestnictwie w zajęciach i terapii oferowanej przez Warsztaty Terapii Zawodowej (WTZ), 

następnie przejście osoby niepełnosprawnej (po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnika 

WTZ-tu przez Radę Programową) do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej  

a potem do pracy na chronionym rynku pracy lub na otwartym rynku pracy – na stanowisku 

przystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej (gdzie osoba niepełnosprawna może 

uzyskać pomoc asystenta zawodowego). Ten postulat, do dziś, nie uzyskał możliwości 

powszechnej realizacji i wdrożenia, jednak pojawiły się inne nowe możliwości nastawione na 

aktywizację osób niepełnosprawnych, gdzie zaangażowanie – ciągle niewystarczających – 

środków publicznych, zastępuje się kreatywnością samych jednostek, szukających pracy dla 

siebie. 
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Pojawienie się nowych możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze 

zatrudnienia – poprzez tworzenie nowych form instytucjonalnych w obszarze aktywizacji 

zawodowej - wymusza  zmiany w prowadzeniu usługi pracy socjalnej, która powinna tak 

przygotować naszego klienta, by mógł on skorzystać z pojawiających się szans. Przykładem 

tego może być ożywienie w sektorze ekonomii społecznej, który to sektor posiada już dobre 

uregulowania prawne - dające bazę do zakładania spółdzielni socjalnych, a mimo to bardzo 

mało osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, korzysta z tej formy zatrudnienia. 

 Art.2.
 35

 

1.Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. 

2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

 1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i 

pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 

 2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy(…) 

 Art.4. 

1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 

(…) 

 3)osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Czytając ten fragment ustawy, widać jej zbieżność z celami jakimi kieruje się pracownik 

socjalny w swojej profesji – jednak aby możliwe było zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej w spółdzielni socjalnej, to najpierw informacja o tej formie musi  

dotrzeć do klienta, następnie należy go wyposażyć w odpowiednie kompetencje, pomóc 

załatwić formalności i co najważniejsze wspierać w podejmowanych działaniach. Dobrze 

jest kiedy wsparcie w tym obszarze jest oferowane przez pracowników Klubu Integracji 

Społecznej (KIS)  czy Centrum Integracji Społecznej (CIS)  - jednak instytucje te funkcjonują 

głównie w dużych miastach (na koniec kwietnia 2010 r. zarejestrowanych było 260 

spółdzielni socjalnych, zaś w połowie lutego 2011 r. liczba spółdzielni socjalnych wynosiła 

300
36

).  Podstawą prawną powołania CIS-ów była ustawa o zatrudnieniu socjalnym
37

, która 

weszła w życie w 2003 r. oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
38

 

zajmując ważne miejsce w walce z marginalizacją społeczną osób wykluczonych z rynku 

pracy. Instytucje te są dobrym miejscem do reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych - 

w tym szczególnie - chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu, które są szczególnie 

narażone na długotrwałe bezrobocie czy bierność zawodową. 

CIS-y i KIS-y powinny być wspierane przez pracowników socjalnych – szczególnie na etapie 

rekrutacji swoich uczestników (od wielu lat znanych pracownikom socjalnym), następnie 

powinna być utrzymana dobra współpraca przy opracowywaniu Indywidualnego Programu 

                                                 
35 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
36Najnowsze dane pochodzą: www.ekonomiaspoleczna.pl/ data wglądu 20.02.2011 r. 
37 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143) 
38 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z 

późn. zm.) 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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dla poszczególnych osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny może także wspierać  

w podtrzymaniu relacji pomiędzy rodziną, sąsiedztwem, społecznością zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej a CIS-em. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, nabywanie zdolności do radzenia sobie w życiu osobistym, społecznym  

i zawodowym nie odbywa się przez transfery finansowe (wypłacanie zasiłków 

rekompensujących niewystarczający dochód), ale głównie poprzez pracę z tymi osobami  

w obszarze podnoszenia ich aktywności i integracji społecznej często realizowanej poprzez  

własną pracę, którą niejednokrotnie podejmują po raz pierwszy w życiu. 

 

[Zarówno poradnictwo w pracy socjalnej, jak i poradnictwo specjalistyczne oferowane 

osobom niepełnosprawnym w obszarze zatrudnienia /reintegracji zawodowej, mogłyby 

uzyskać lepsze efekty i zyskać na czasie prowadzenia tych usług, gdyby opracowano jednolity 

sposób diagnozowania możliwości zawodowych niepełnosprawnych klientów, poprzez 

opracowanie „orzeczenia o sprawności zawodowej osoby niepełnosprawnej” (podobnie jak 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenie służące do kierowania dzieci do 

odpowiedniej formy szkolnictwa –  szkoła specjalna, klasa integracyjna, gdzie przedstawione 

są możliwości i ograniczenia dziecka w zakresie edukacji oraz zawiera wskazania, jaki 

program nauczania należy przygotować i go realizować).].   

 

2.1.1.3. Działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia lub 

weryfikacji stopnia niepełnej sprawności 

 

Większość osób postrzega zdrowie jako jedną z największych i najważniejszych 

wartość w ich życiu. Jak podaje  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) „zdrowie to nie 

tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i 

społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”
39

. Zdrowie ma wielowymiarowe 

uwarunkowania, które należy uwzględnić diagnozując sytuację zdrowotną.   

 

 Na stan zdrowia wpływają, między innymi, następujące czynniki: 

- styl życia, 

- sytuacja demograficzna;(w badaniach stanu zdrowia metodami statystycznymi, operującymi 

wielkimi agregatami, większy udział ludzi w starszych grupach wieku wpływa na 

ukształtowanie się gorszych wskaźników stanu zdrowia. Badania, szczególnie porównawcze, 

bez uwzględnienia tego czynnika mają małą wartość poznawczą), 

- jakość artykułów żywnościowych i sposób żywienia, 

- poziom wykształcenia społeczeństwa, 

- warunki pracy, w tym sprawy bezpieczeństwa pracy, 

- stan środowiska naturalnego, 

- warunki mieszkaniowe, 

-warunki wypoczynku, 

- system zabezpieczenia społecznego, 

                                                 
39

 Definicja zdrowia podana za Światową Organizacją Zdrowia  
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- swobody obywatelskie, 

- poziom organizacji i jakości pracy infrastruktury społecznej w zakresie opieki lekarskiej, 

- działalność instytucji systemu ochrony zdrowia, 

- kultura zdrowotna społeczeństwa(…)
40

 

 Konstytucja RP w art. 68 ust.1 zapewnia każdemu prawo do ochrony zdrowia.  

2. Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 

dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki  

i zakres udzielanych świadczeń określa ustawa”
41

.  

 

Pracownik socjalny w swojej pracy z klientem niepełnosprawnym powinien szczególnie 

zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z funkcjonowaniem społecznym oraz 

zakresem niezbędnej opieki i pomocy wynikającej z sytuacji zdrowotnej klienta: 

 

1. Podstawowe problemy zdrowotne:  

- problemy zdrowotne najbardziej dokuczające klientowi (tak, jak interpretuje je klient, 

wg własnej oceny)? 

- posiadane aktualne orzeczenie z uwzględnieniem instytucji, która orzeczenie wydała,  

- przyczyna niepełnosprawności -  w orzecznictwie wydanym przez powiatowy zespół ds. 

orzekania o niepełnosprawności określana jest wg kodów: 

PS upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne, 

L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 

O choroby narządu wzroku, 

S choroby układu oddechowego i krążenia, 

T choroby układu pokarmowego, 

M choroby układu moczowo-płciowego, 

N choroby neurologiczne, 

R choroby narządu ruchu, 

I inne, w tym: schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego
42

. 

     - stopień niepełnosprawności, ustawa ustala trzy stopnie niepełnosprawności:  

znaczny, 

umiarkowany, 

lekki. 

Równoważność orzeczeń przedstawia się następująco: 

I grupa inwalidów = znaczny stopień niepełnosprawności = całkowita niezdolność do pracy  

i do samodzielnej egzystencji, stała, lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego. 

II grupa inwalidów = umiarkowany stopień niepełnosprawności = całkowita niezdolność do 

pracy. 

                                                 
40 J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej,  s. 164-165.  
41 Konstytucja RP, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.483. 
42 Podaję za: Orzekanie o stopniu niepełnosprawności, materiały szkoleniowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2000, s. 68. 
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III grupa inwalidów = lekki stopień niepełnosprawności = częściowa niezdolność do pracy, 

stała, lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. 

Należy pamiętać, że w wyniku zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej 

niezdolności do pracy wydane przed 17 sierpnia 1998r. traktuje się na równi z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności i osoba posiadająca takie orzeczenie zachowuje status osoby 

niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym aż do momentu upływu okresu, na jaki zostało 

wydane orzeczenie. Orzeczenia lekarza ZUS o częściowej niezdolności do pracy wydane po 

dniu 17 sierpnia 1998 r. traktuje się na równi  z lekkim stopniem niepełnosprawności
43

.  

Wielość systemów orzekania  powoduje, że osoba niepełnosprawna może posiadać dwa 

różne orzeczenia, np. osoba głuchoniema może mieć orzeczoną częściową niezdolność do 

pracy przez lekarza orzecznika ZUS oraz umiarkowany stopień przez zespół ds. orzekania  

o stopniu niepełnosprawności. Każde z tych orzeczeń jest prawidłowe, gdyż instytucje je 

wydające posługują się innymi kryteriami oceny (ZUS wyłącznie pod kątem możliwości 

wykonywania zatrudnienia; zespół ds. orzekania o niepełnosprawności uwzględnia 

psychospołeczne uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie społeczne, w tym 

wypełniania ról społecznych stosownie do płci, wieku; 

- okres powstania niepełnosprawność (w jakich okolicznościach - wypadek, długotrwała 

choroba, od dzieciństwa, od urodzenia itp.), 

- charakter niepełnosprawności: stały (kiedy sytuacja zdrowotna nie rokuje zmianie) lub 

okresowy. Należy pamiętać, że można zmienić ważne orzeczenie, kiedy nastąpiła zmiana 

w stanie zdrowia i klient posiada na to dokumenty medyczne potwierdzające 

i uzasadniające zmianę ważnego orzeczenia. 

- jakie są wskazania ( w tym obszarze często występuje niespójność, np. klient ma wpis 

„praca w zakładzie aktywności zawodowej” lub wpis „praca w warunkach zakładu pracy 

chronionej” a w środowisku zamieszkania tej osoby ZAZ  lub ZPCH nie istnieje). 

 

2. Funkcjonowanie społeczne: 

- niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych – należy określić: jakie role 

społeczne klient pełni samodzielnie a w jakich rolach wymaga pomocy osób drugich,  

z jakich ról klient całkowicie „wypadł”- oceniamy obszar ograniczenia samodzielnej 

egzystencji, definiowanej w Ustawie jako: „naruszenie sprawności organizmu w stopniu 

uniemożliwiającym zaspokojenie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb 

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się  

i komunikację”
44

. Należy dokonać analizy i ocenić sprawność klienta  

w następujących czynnościach: sprzątanie, przygotowanie posiłków, przyjmowanie 

leków, planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym, ubieranie się  

i rozbieranie. Należy określić aktywność klienta na poziomie indywidualnym  

i społecznym oraz podejmowania decyzji dotyczących własnej osoby; 

- zdolność do poruszania się - w przypadku osób z ograniczeniem samodzielnej 

egzystencji należy szczególnie dokładnie ocenić samodzielność  w poruszaniu się - gdyż  

z jej znacznym ograniczeniem lub brakiem - wiąże się zapewnienie pomocy i opieki 

                                                 
43

 Orzekanie o stopniu (…) op. cit., s. 9 
44 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) op. cit. Art.4, ust. 4. 
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innych osób, przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, ścisła współpraca 

pracownika socjalnego z pielęgniarką środowiskową, zabezpieczenie pomocy medycznej 

w domu, załatwianiem spraw urzędowych przez pracownika socjalnego. Ocena 

samodzielności i zależności od innych - określamy: możliwość wstania z łóżka, 

poruszania się w obrębie mieszkania (z laską, samodzielnie po zaprotezowaniu, przy 

pomocy kul, z balkonikiem, na wózku inwalidzkim, z przewodnikiem), chodzenia po 

schodach, korzystania ze środków komunikacji, przemieszczania się poza miejsce 

zamieszkania. 

- stopień zdolności do komunikowania się (nie tylko w obszarze zaburzeń mowy, ale 

także rozumienia mowy i percepcji mowy, rozróżnienie czy klient nie umie się 

komunikować, czy nie chce nawiązywać komunikacji); 

- zdolność do wykonywania czynności w zakresie samoobsługi obejmuje: utrzymanie 

ciała w czystości (w pełni samodzielnie, konieczna pomoc innych osób, pełne 

uzależnienie od innych – konieczność całkowitej opieki), załatwianie potrzeb 

fizjologicznych oraz stopień samodzielności w odżywianiu się; 

- sytuacja mieszkaniowa związana z funkcjonowaniem społecznym obejmuje określenie: 

czy klient zamieszkuje sam, czy z innymi osobami, identyfikację barier utrudniających 

funkcjonowanie w obrębie mieszkania, istnienie udogodnień ułatwiających 

funkcjonowanie w mieszkaniu, konieczność posiadania odrębnego pokoju, posiadanie 

odpowiednich środków na utrzymanie mieszkania; 

- analiza środowiska lokalnego i jego potencjał/lub brak w zakresie udzielenia wsparcia; 

dotyczy istniejących możliwości korzystania z bazy usług medycznych  

i rehabilitacyjnych, instytucji zaopatrzenia ortopedycznego, instytucji terapii realizowanej 

w środowisku (np. WTZ, ŚDS), instytucji realizujących usługi w rozwoju 

psychospołecznym i edukacyjnym, możliwości uzyskania wsparcia (informacyjnego, 

materialnego, wsparcia przez świadczenie usług, wsparcia w rozwoju w ramach systemu 

pierwotnego (rodziny, przyjaciół, sąsiadów) i wtórnego (oferowanego przez grupy 

samopomocowe, stowarzyszenia, fundacje działające w obszarze niepełnej sprawności). 

 

Ze względu na bardzo złożoną sytuację zdrowotną jaka może dotyczyć klienta,  pracownik 

socjalny realizujący poradnictwo w pracy socjalnej podejmuje tylko część ww. analizy 

dotyczącej sytuacji zdrowotnej, pozostałe działania mieszczą się w obrębie poradnictwa 

specjalistycznego, co przedstawia Tabela 4. 
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Tabela 4. Poradnictwo w pracy socjalnej i poradnictwo specjalistyczne dotyczące 

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych klienta nie posiadającego orzeczenia (niepełnosprawność 

w sensie biologicznym) lub wymagającego weryfikacji ważnego orzeczenia. 

Poradnictwo w pracy socjalnej Poradnictwo specjalistyczne 

- wstępna diagnoza sytuacji zdrowotnej 

klienta (klient skarży się na długotrwały zły 

stan zdrowia lub klient zgłasza, że jest po 

nagłym zdarzeniu - w wyniku którego  

utracił zdrowie i ma utrudnione samodzielne 

funkcjonowanie oraz pełnienie ról 

społecznych, w tym roli pracownika), 

- określenie obszaru dysfunkcji w percepcji 

klienta;  

- analiza zmian w stanie  zdrowia 

uzasadniająca weryfikację aktualnego 

orzeczenia; 

- w razie braku orzeczenia, poinformowanie 

o możliwości ustalenia stopnia 

niepełnosprawności do celów pozarentowych 

lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub 

KRUS (w przypadku rolników), 

- skierowanie klienta do poradnictwa 

specjalistycznego;   

- motywacja do samoopieki i podejmowania 

działań nakierowanych na utrzymanie i 

poprawę stanu zdrowia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w razie potrzeby udzielenia pomocy: 

finansowej (zasiłek stały, zasiłek celowy, 

- dogłębna diagnoza sytuacji zdrowotnej 

klienta i jej wpływu na samodzielne 

funkcjonowanie i efektywne pełnienie ról 

społecznych, 

- opis przejawów dysfunkcji i ich 

potwierdzenie w dokumentacji (czy klient 

posiada wypisy ze szpitala, czy jest leczony 

w poradniach specjalistycznych, jakich 

obszarów życia codziennego nie może 

realizować lub ma znacznie utrudnione, 

jakich ról nie może pełnić, jak je 

kompensuje), 

- wyjaśnienie klientowi procedury 

załatwiania orzeczenia i wskazanie instytucji 

właściwej do wydania orzeczenia, 

- pomoc w zgromadzeniu niezbędnej 

dokumentacji medycznej, 

- w razie potrzeby pomoc w wypełnieniu 

wniosku ( w tym, wskazania odpowiedniego 

celu ubiegania się o orzeczenie wg Art.6b, 

ust.3
45

, np. uczestnictwa w terapii 

zajęciowej, korzystania z systemu pomocy 

społecznej, szkolenia, w tym 

specjalistycznego itp.), 

- po wydaniu orzeczenia –wyjaśnienie 

klientowi z jakich ulg i uprawnień może 

korzystać, wyjaśnienie przysługujących form 

pomocy i wsparcia ze środków finansowych 

PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej 

(turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie 

ortopedyczne, likwidacja barier
46

) 

i zawodowej; kto, gdzie i na jakich zasadach 

je realizuje); 

- poinformowanie o realizowanych 

programach i projektach dla osób 

niepełnosprawnych – jak się o nie ubiegać; 

- umożliwienie dostępu do rehabilitacji 

                                                 
45

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) op. cit. 
46 Występowanie barier w powiązaniu z rodzajem niepełnosprawności przedstawione jest w Tabela 23. Bariery doświadczane 

przez osoby niepełnosprawne zamieszczonej w: Krajowym raporcie badawczym, op. cit. s. 114-116.  
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specjalny celowy, zasiłek okresowy), 

 w formie usługi - przyznania usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych, konieczności zamieszkania  

w DPS – przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego w celu wydania decyzji;  

- stałe wspieranie rodziny w podejmowanych 

działaniach, szczególnie w obszarze jej 

funkcji opiekuńczej; 

- współpraca z pielęgniarką środowiskową  

i lekarzem rodzinnym; 

 

- organizowanie sieci wsparcia na rzecz 

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

(dobrostanu bio-psycho-społecznego) osoby 

niepełnosprawnej np. organizowanie 

wolontariatu sąsiedzkiego, motywowanie 

dalszej rodziny do aktywnego uczestnictwa 

w sieci wsparcia ON.   

 

 

 

 

leczniczej (przychodnie rehabilitacyjne, 

sanatoria, itp.) 

- monitoring podejmowanych przez klienta 

działań: w przypadku gdy klient potrafi sobie 

poradzić sam – zakończenie pomocy, w 

przeciwnym razie kontynuacja dalszych 

działań w celu rozwiązania trudnej sytuacji  

w ramach poradnictwa specjalistycznego lub 

- skierowanie klienta do pracownika 

socjalnego w miejscu zamieszkania celem 

dalszej realizacji poradnictwa w pracy 

socjalnej szczególnie zadań wynikających  

z Ustawy o pomocy społecznej, w tym 

przyznania stosownych świadczeń;   

- w razie potrzeby pomoc psychologiczna  

w celu rozwiązania ujawnionych problemów 

psychicznych – terapia indywidualna lub 

organizowanie i prowadzenie grup wsparcia 

lub inicjowanie grup samopomocowych; 

- w szczególnych przypadkach usługa 

poradnictwa specjalistycznego w formie 

interwencji kryzysowej; 

- poradnictwo specjalistyczne prawne, np.:  

w przypadku konieczności ustanowienia 

opiekuna prawnego, czy procedury 

ubezwłasnowolnienia osoby 

niepełnosprawnej  lub w przypadku trudności 

w załatwieniu renty; 

- poradnictwo specjalistyczne rodzinne  w 

obszarze, np.: nauki funkcjonowania rodziny 

z osobą niepełnosprawna, zmiana ról  

w rodzinie na skutek niepełnosprawności 

jednego jej członka, nauka przejmowania ról 

i podejmowania nowych ról ,np.: opiekuna 

dla wcześniejszej głowy rodziny, 

profilaktyka nadopiekuńczości, profilaktyka 

zdrowego trybu życia pomimo niepełnej 

sprawności – reakcje na stres, sytuacje 

przeciążenia, nauka zarządzania energią 

własną w wymiarze fizycznym, 

emocjonalnym, mentalnym  

i duchowym; 

- planowanie, inicjowanie i realizowanie 

środowiskowych form pomocy na rzecz  
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włączenia osób niepełnosprawnych do 

społeczeństwa (powstanie i działalność 

osiedlowego klubu, angażowanie domu 

kultury do imprez na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców – promocja 

zdrowia, zdrowa żywność, itp.), 

oddziaływanie na kulturowe uwarunkowania 

sposobu postrzegania osób 

niepełnosprawnych 

- konsultacje i współpraca z organizacjami 

trzeciego sektora działającymi na rzecz ON. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedstawione w tabeli działania w ramach poradnictwa w pracy socjalnej realizowane 

są przez pracowników socjalnych (starszych pracowników socjalnych) oraz specjalistów 

pracy socjalnej – specjalizacja I - go stopnia w zawodzie pracownika socjalnego; natomiast 

poradnictwo specjalistyczne powinno być prowadzone przez pracownika socjalnego - 

specjalistę z II stopniem specjalizacji
47

 (w obszarze pracy socjalnej realizowanej  

z osobami niepełnosprawnymi), psychologa, socjologa lub pedagoga z uprawnieniami do 

terapii rodzinnej, prawnika. Poradnictwo w pracy socjalnej, szczególnie powinno być 

realizowane w oparciu o zapisy Ustawy o pomocy społecznej wynikające z zadań gminy, zaś 

poradnictwo specjalistyczne - z zadań powiatu - realizowane w oparciu o zadania 

uregulowane w Ustawie o pomocy społecznej oraz o uregulowania prawne zapisane  

w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

i wydanych do niej rozporządzeń w kwestii: orzecznictwa, rehabilitacji społecznej 

i zawodowej, ulg, uprawnień, szkoleń.  

 

 

2.1.1.4. Działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb materialno – bytowych oraz 

dostępu do świadczeń zabezpieczenia finansowego przysługującego osobom 

niepełnosprawnym 

 

Ze względu na niekorzystną sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawne wykazują 

zwiększone zapotrzebowanie finansowe  na zaspokojenie swoich specyficznych potrzeb, 

szczególnie w:  

- obrębie zdrowia - zwiększone wydatki na leki i leczenie, rehabilitację leczniczą; 

- wydatki związane z konieczności korzystania ze specyficznego  indywidualnego 

zaopatrzenia ortopedycznego, np.: zakup takich przedmiotów, jak: aparat słuchowy, wózek 

inwalidzki, które znacznie kompensują obszar dysfunkcji organizmu; 

                                                 
47 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik 

socjalny Dz.U. z 2005r. Nr 154, poz.1289. 
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- wydatki związane z przystosowaniem środowiska zamieszkania, by osoba mogła  

w najwyższym stopniu być samodzielna pomimo swojej niepełnej sprawności przez  

likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu, zakup i montaż pochwytów, 

przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej; 

- wydatków związanych z udostępnieniem osobie niepełnosprawnej możliwości 

uczestniczenia w życiu społecznym - wybudowanie podjazdu, zakup i montaż 

oprzyrządowania samochodu dla osoby niepełnosprawnej, likwidację barier urbanistycznych; 

- wydatki związane z koniecznością kompensowania braków w samoobsłudze, szczególnie  

u osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w tym zwiększone koszty opieki, usług 

specjalistycznych; 

- wydatki związane z edukacją osób niepełnosprawnych, np.: opłacenie internatu, zakup 

zestawu komputerowego dla osoby niewidomej/niedowidzącej, głuchoniemej  

z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności. 

Wydatki związane z zaspokojeniem potrzeb materialno – bytowych, dotyczą bardzo 

różnych obszarów życia (powyżej zostały wymienione tylko przykładowe obszary 

zwiększonych nakładów), które należy uwzględnić w pracy socjalnej realizowanej na rzecz 

niepełnosprawnego klienta. Wydatki te są uwzględnione w różnych - bardzo rozproszonych – 

uregulowaniach prawnych, na podstawie których osoby niepełnosprawne mogą korzystać  

z pomocy finansowej. 

 Poradnictwo w pracy socjalnej powinno ograniczyć się do uzyskania  oferowanej 

pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast szczegółowo poradnictwo w pracy 

socjalnej winno obejmować cały katalog pomocy skierowany do osób niepełnosprawnych a 

uregulowanych w:. 

1. Ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
48

, tekst jednolity z 24 

lipca 2006 r.
49

 (Art. 2 w którym wymienia się: świadczenia opiekuńcze, zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), 

2. Ustawie o dodatkach mieszkaniowych
50

  (zwiększenie normatywnej powierzchni o 15 

m kw. Gdy w lokalu zamieszkuje osoba na wózku inwalidzkim lub osoba 

niepełnosprawna, która wymaga odrębnego pokoju). 

 Poradnictwo specjalistyczne powinno obejmować pomoc w uzyskaniu konkretnej 

oferty pomocowej, która jest przewidziana w  innymi uregulowaniami prawnymi niż Ustawa 

o pomocy społecznej. Tak więc obszar poradnictwa specjalistycznego obejmuje pomoc 

wynikającą z: 

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych
51

 (reguluje kwestie finansowania  zadań wynikających z realizacji 

rehabilitacji społecznej i zawodowej), 

2. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
52

 (reguluje ulgi dla osób 

niepełnosprawnych). 

Osoby niepełnosprawne mają także możliwość z korzystania ze środków finansowych 

PFRON w ramach Programów celowych, np.: Program „Pegaz”, Program „Komputer dla 

                                                 
48

 DZ.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255. 
49 Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992. 
50 Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 734. 
51 Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz.776. 
52 Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz.350. 
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Homera”, Program „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów 

niepełnosprawnych” – umożliwienie korzystania z tych programów powinna być 

organizowana w ramach poradnictwa specjalistycznego (realizowanego w PCPR), gdzie 

klient niepełnosprawny otrzymuje pełną informację dotyczącą realizowanych programów, 

sposobu ubiegania się o środki, pomoc w wypełnieniu i skompletowaniu wniosku.  

 

2.1.1.5. Inne działania realizowane w ramach poradnictwa w pracy socjalnej i poradnictwie 

specjalistycznym na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie - skierowanych do 

osób chorych psychicznie 

 

Osoby, których niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej są jedną z kategorii 

społecznych najbardziej narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne, ze względu 

na nadal funkcjonujący, stereotypowy sposób postrzegania tych osób w społeczeństwie. 

„Zaburzenie psychiczne to obecność zespołu objawów o charakterze poznawczym, 

emocjonalnym i behawioralnym. Objawy te wywołują cierpienie, niesprawność pełnienia ról 

społecznych (rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, towarzyskich), a nawet niosą ryzyko 

dla życia osoby chorej lub innych ludzi, niezależnie od tego czy ryzyko wiąże się z celowym 

czy przypadkowym działaniem osoby chorej”
53

. 

W przypadku  tych osób w diagnozie niepełnosprawności uwzględnia się zachowania 

świadczące o trudnościach w codziennym funkcjonowaniu i stopniu adaptacji do wymagań 

otoczenia, a także procesy psychiczne, które warunkują stan nieprzystosowania  do pełnienia 

odpowiednich ról społecznych (stosownych do płci,  wieku, stanu cywilnego i rodzinnego, 

posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) oraz do zachowań uznanych w naszej 

kulturze za typowe. 

Pracując z osobami chorymi psychicznie, należy zwrócić szczególną uwagę na 

ograniczenia w zakresie takich umiejętności, jak: 

„ – samoobsługa – umiejętność realizowania potrzeb fizjologicznych, zaspokojenia głodu, 

umiejętność ubierania się, troska o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; 

- porozumiewanie się – umiejętność przekazywania informacji w sposób werbalny  

i niewerbalny, zdolność do rozumienia i wykonywania próśb i poleceń; 

- prowadzenie określonego trybu życia domowego – umiejętność funkcjonowania w domu  

i prowadzenia domu, troska o ubiór, własność osobistą, o bezpieczeństwo domowe, 

umiejętność przygotowania posiłków, planowania wydatków, robienia zakupów, 

informowania innych o własnych potrzebach i decyzjach; 

- uspołecznienie – umiejętność nawiązania wzajemnych kontaktów społecznych, ich 

inicjowanie i podtrzymywanie, rozpoznawanie uczuć innych ludzi, przestrzeganie norm 

społeczno-moralnych; 

- korzystanie z dóbr społeczno-kulturalnych – umiejętność korzystania ze środków transportu, 

z usług różnych rzemieślników, lekarza, sklepów, magazynów, ze szkoły, kościoła, placówek 

kulturalnych; 

                                                 
53

A. Pietrzyk: Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów 

społecznych, (red. naukowy) S. Pawlas – Czyż, (konsultant naukowy) K. Wódz, Wyd. AKAPIT, Toruń 2007, s. 151. 
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- samodzielność – umiejętność podejmowania decyzji, inicjowania działań stosownych do 

sytuacji, warunków i własnych zainteresowań, przestrzegania ustalonego planu działania, 

umiejętności rozwiązywania problemów w znanych i nowych sytuacjach, poszukiwania 

pomocy gdy istnieje taka potrzeba, umiejętność słusznej obrony swoich praw; 

- troska o zdrowie i bezpieczeństwo – umiejętność rozpoznawania u siebie objawów choroby, 

systematyczne poddawanie się leczeniu i rehabilitacji, gdy zachodzi taka potrzeba, 

przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przyzwyczajenia i nawyki 

prozdrowotne; 

- praca – posiadanie niezbędnych umiejętności i sprawności, które mogą być zaangażowane w 

procesie pracy, umiejętności właściwego zachowania się społecznego, jak np. wywiązywanie 

się z zadań, przestrzegania harmonogramu zajęć, umiejętności niezbędne, by dotrzeć do pracy 

i z niej wrócić, umiejętności przyjmowania krytyki”
54

.  

 

Przeprowadzenie tak dogłębnej diagnozy, osoby niepełnosprawnej psychicznie, 

pozwala na zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniej wieloaspektowej pomocy. Dla tej 

kategorii klientów, u których stwierdza się utrudnione funkcjonowanie, oprócz 

systematycznego prowadzenia poradnictwa w pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego 

- efektywną formą pomocy jest przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania. 

Osoby chore psychicznie mają też możliwość z uzyskania pomocy w formie 

zamieszkania w mieszkaniu chronionym, w którym są przygotowywane do późniejszego 

samodzielnego zamieszkania albo do skorzystania z możliwości prowadzenia terapii w 

środowiskowym domu samopomocy (pobyt dzienny) - lub w ostateczności - gdy zostaną 

wyczerpane środowiskowe formy pomocy i wsparcia, do umożliwienia osobie chorej 

psychicznie zamieszkania w specjalistycznym domu pomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi
55

.  

Poradnictwo w pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami 

psychicznymi obejmuje: 

- przygotowanie ogólnej diagnozy uwzględniającej powyżej przedstawione obszary 

funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zamieszkania; 

- sprecyzowanie potrzeb klienta z zaburzeniami psychicznymi; 

- w razie potrzeby przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

- przygotowanie planu pomocy i jego realizacja; 

- motywowanie klienta do leczenia, zgodnie z zaleceniami lekarza; 

- poinformowanie o innych formach wsparcia znajdujących się w środowisku; 

                                                 
54 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności, materiały(…), op. cit. s. 34-35 
55  Umożliwienie zamieszkania w specjalistycznym  domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

uwzględnia zapisy Ustawy o pomocy społecznej oraz znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 

1994 r. Nr 111, poz. 535) nowelizacja (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 19). Nowe brzmienie ust. 3 wprowadza obowiązek 

zapewnienia osobom przebywającym w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi dostępu do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej, co nakłada na jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej obowiązek pomocy tym osobom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przy 

wykorzystaniu dostępnych tym jednostkom środków, bez nakładania na nie niemożliwego do realizacji obowiązku udzielania 

tych świadczeń. Należy podkreślić, iż zaproponowane brzmienie art. 9 ust. 3 ustawy jest zgodne z zakresem obowiązków 

nałożonych na domy pomocy społecznej w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z treścią art. 58 tej ustawy. 
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- współpraca z rodziną, w miejscu zamieszkania, w celu motywowania jej do pomocy na 

rzecz osoby niepełnosprawnej; 

- współpraca z instytucjami w ramach których otrzymuje pomoc i wsparcie nasz klient. 

 

Poradnictwo specjalistyczne obejmuje: 

- diagnozę sytuacji zdrowotnej i funkcjonowania społecznego przeprowadzonej na podstawie 

indywidualnej rozmowy z osobą niepełnosprawną; 

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób niepełnosprawnych chorych 

psychicznie; 

- prowadzenie społeczności dla osób chorych psychicznie; 

- prowadzenie profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego i samooceny sytuacji zdrowotnej 

klienta/samoświadomości choroby; 

- świadczenie poradnictwa rodzinnego dla rodzin z osobą niepełnosprawną chorą psychicznie,  

w formie poradnictwa indywidualnego lub prowadzenia grup wsparcia dla tych rodzin. 

 

2.2. Praca socjalna z rodziną z osobą niepełnosprawną i małymi grupami 

 

Praca socjalna z grupami jest metodą pracy socjalnej, której działalność odnosi się do 

jednostek w grupie. W pracy socjalnej rodzina traktowana może być jak grupa, kiedy pomocą 

i wsparciem obejmujemy cały system rodziny. Metodą grupową możemy też pracować z 

przedstawicielami różnych rodzin, którzy zgłaszają chęć uczestnictwa w grupowej metodzie 

pracy socjalnej - i wspólnie  - chcą przezwyciężać swoją niekorzystną sytuację. 

Duże znaczenie funkcjonowania człowieka w ramach grup opisała Yaloma wymieniając  

11 czynników leczących w psychoterapii grupowej, do których należą: 

- wzbudzanie nadziei, 

- poczucie podobieństwa, 

- dostarczanie wiedzy, informacji, 

- altruizm, 

- korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej, 

- uczenie społecznych umiejętności, 

- naśladowanie, 

- interpersonalne uczenie, 

- spójność grupy, 

- odreagowanie (katharsis), 

- czynnik egzystencjalny
56

.  

 Pomoc w formie grupy wsparcia jest pomocą, którą świadczą sobie równoprawni członkowie 

grupy, której podstawowym celem jest wzajemne udzielanie sobie pomocy i oparcia przy 

pokonywaniu własnych trudności, wynikających z osobistej sytuacji życiowej związanej  

z chorobą, niepełnosprawnością i problemami psychicznymi lub socjalnymi. 

”Pracownik socjalny prowadzący grupę może oddziaływać na zachodzące w niej procesy,  

m. in. poprze następujące zabiegi: 

                                                 
56

 Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, (red.) L. Grzesiuk, PWN, Warszawa 1998, s. 223-229.  
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- akceptację uczuć, postaw, pomysłów, zachowań członków grupy, dzięki czemu zyskują 

oni poczucie pewności i siły, 

- ułatwianie i podtrzymywanie wzajemnej akceptacji członków grupy, 

- ograniczanie zachowań destruktywnych i szkodliwych dla członków grupy, 

-prowadzenie dyskusji, skupianie uwagi na zadaniach, podtrzymywanie aktywności 

grupy, 

- łagodzenie konfliktów, lęków, obaw, poczucia winy, 

- interpretowanie i wyjaśnianie znaczenia przeżyć i działań członków grupy, 

- obserwację i ocenę zachodzących w grupie zdarzeń, 

- planowanie i przygotowywanie spotkań”
57

. 

 

 

 

2.2.1.1. Działania poradnictwa w pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego na rzecz 

lepszego funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną (z dzieckiem niepełnosprawnym, 

osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, z osobą niepełnosprawną w wieku 

starszym) 

 

Poradnictwo w pracy socjalnej dotyczące oddziaływań na  niepełnoletniego  

i niepełnosprawnego klienta, koncentruje się głównie na niedostatecznych umiejętnościach 

rodziców w pokonywaniu napotkanych problemów, szczególnie z obszaru zapewnienia 

odpowiedniej opieki; formami skrajnymi jest z jednej strony zaniedbywanie potrzeb dziecka, 

z drugiej strony  - nadopiekuńczość, która nie pozwala na odpowiedni rozwój psychoruchowy 

oraz społeczny dziecka niepełnosprawnego. Ważne jest motywowanie rodziców do 

utrzymywania stałego kontaktu z lekarzami, pedagogami, logopedą, rehabilitantem oraz 

psychiatrą dziecięcym/psychologiem. W przypadku dziecka z zaburzeniami psychicznymi, 

skuteczną formą pomocy rodzicom jest grupowy trening w zakresie psychoedukacji faz 

rozwojowych dziecka by pomóc w problemach pojawiających się obecnie i przygotować 

rodzinę - na przyszłość - w obszarze zmieniających się potrzeb rozwojowych. Przygotowanie  

w tym obszarze pozwala na zminimalizowanie pojawiających się nieporozumień i konfliktów 

wewnątrzrodzinnych pomiędzy członkami rodziny, wynikających głównie z niewiedzy lub  

braku pewnych kompetencji. Jest to szczególnie ważne, gdyż dziecko niepełnosprawne nawet 

jak przejdzie odpowiednią formę terapii, a wróci do dysfunkcyjnej rodziny, nie będzie mogło 

- optymalnie do stanu zdrowia - się rozwijać. Pracownik socjalny w ramach poradnictwa  

w pracy socjalnej powinien motywować i wspierać rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, 

pracując jako „łącznik” pomiędzy rodzinami z podobnymi problemami, by mogły one 

stworzyć własną sieć wsparcia, zorganizować się w grupie samopomocowej. Dla dzieci 

można stworzyć razem z psychologami – w ramach grupowego poradnictwa 

specjalistycznego, grupę w ramach której dzieci będą nabywać umiejętności kierowania 

zachowaniem oraz pogłębią swoje umiejętności poznawcze w obrębie nadmiernego 

doświadczania  lęku, umiejętności asertywnych oraz rozpoznawania i nazywana własnych 

uczuć, a także uczyli się samoobsługi i organizowania czasu wolnego. Pomoc specjalistyczna 

                                                 
57

 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Interart, Warszawa 1996, s. 149. 
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dla dzieci niepełnosprawnych może być świadczona w świetlicach socjoterapeutycznych, 

ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych czy w pomieszczeniach należących do ośrodka 

pomocy społecznej bądź stowarzyszeń.  Pracownik socjalny powinien zachęcać rodziców aby 

tworzyli lub zrzeszali się w stowarzyszenia lub fundacje działające na rzecz dzieci, aby nie 

byli bezradni wobec pojawiających się problemów związanych z wychowywaniem 

niepełnosprawnego dziecka. 

Praca socjalna prowadzona z osobami niepełnosprawnymi w wieku aktywności 

zawodowej wymaga szczególnie umiejętności motywowania klientów do podejmowania 

działań, poprzez wytworzenie  partnerskich relacji. „To partnerstwo wymaga wzmocnienia/ 

upełnomocnienia (empowerment), ponieważ każdy system odbiorcy świadczeń  posiada 

potencjał, który należy wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów. Wzmocnienie (…) jest 

procesem uwalniania potencjału i sił systemów społecznych, odkrywania i tworzenia zasobów 

oraz możliwości sprzyjających przystosowawczemu funkcjonowaniu społecznemu  

w rozwiązywaniu problemów, kwestii i zaspokajaniu potrzeb odbiorcy świadczeń”
58

. O tym 

jak bardzo złożona  jest praca z osobami niepełnosprawnymi w obszarze zatrudnienia, 

szczegółowo przedstawiono  w podrozdziale: „Działania ukierunkowane na integrację 

zawodową”.  

Praca socjalna prowadzona z osobami niepełnosprawnymi w wieku senioralnym 

skupia się głównie na zapewnieniu dostępu do leczenia (w tym specjalistycznego) oraz 

zapewnieniu opieki, stosownej do stanu zdrowia i wynikających stąd potrzeb, w środowisku 

zamieszkania. Pracownik socjalny powinien skupić się na ocenie funkcjonowania człowieka 

starszego w obszarze jego predyspozycji fizycznych, psychicznych i społecznych (w tym 

wydolności finansowej i mieszkaniowej, sposobu spędzania wolnego czasu, itp.). W razie 

trudności występujących w którymś z tych obszarów, wskazane jest prowadzenie poradnictwa 

w pracy socjalnej nakierowanej na dostarczenie odpowiedniej ilości usług opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych (usługi opiekuńcze podstawowe lub usługi pielęgnacyjne albo w razie 

potrzeby - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Jeżeli świadczone 

usługi są niewystarczające, a rodzina nie może zapewnić opieki na odpowiednim do stanu 

zdrowia poziomie, konieczne jest wspólne podjęcie decyzji o możliwości zamieszkania  

w domu pomocy społecznej.   

W przypadku stwierdzenia zaniedbywania lub innych form przemocy stosowanej 

wobec osób niepełnosprawnych i starych sprawę należy bezwzględnie skierować do 

poradnictwa specjalistycznego realizowanego w formie interwencji kryzysowej. 

Pracownik socjalny pracujący z seniorami powinien podejmować działania 

profilaktyczne, mające na celu jak najdłuższe utrzymanie aktywności społecznej swoich 

podopiecznych; zachęcać seniorów do uczestnictwa w lokalnych Klubach emerytów, Kołach 

gospodyń czy w spotkaniach uniwersytetu trzeciego wieku. Można również organizować 

pomoc w środowisku poprzez wykorzystanie pomocy wolontariuszy. 

 

 

                                                 
58 B. Dubois, K.K.  Miley, Praca socjalna. Zawód który dodaje sił, Interart, Warszawa 1996, s. 72. 
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2.2.1.2. Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne realizowane metodą grupową 

ukierunkowane na zmianę niekorzystnej sytuacji niepełnosprawnych klientów  

 
Funkcjonowanie każdej grupy wsparcia może przybierać różne formy i skupiać pracę 

swoich członków na zachowanie (korekcyjne) - wzmacniając zachowania prawidłowe 

jednocześnie eliminując zachowania stwarzające problemy, dając możliwość nauczenia się 

zachowań samokontrolujących, poprzez obserwację zachowań innych uczestników grupy. 

Inne grupy mogą być nastawione na czynniki poznawcze - poprzez: odkrywanie własnych 

doświadczeń i możliwość ponazywania ich, wymianę informacji na temat alternatywnych 

sposobów postrzegania swojej sytuacji oraz nieefektywnych sposobów zachowania  

i postrzegania  siebie i swoich ułomności. W trakcie procesu grupowego istnieje możliwość 

porównania sytuacji własnej do sytuacji pozostałych uczestników - ich sposobów radzenia 

sobie z doświadczanymi trudnościami. Pracownik socjalny może także prowadzić grupy 

edukacyjne nastawione na wymianę konkretnych informacji (np. grupa wsparcia dla 

rodziców załatwiających procedurę ubezwłasnowolnienia swojego pełnoletniego dziecka, czy 

grupa dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – klientów 

OPS) lub grupy integracyjne dla osób doświadczających marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz grupy osób doświadczających niekorzystnych skutków swojej choroby (np. 

grupa dla osób po rozszczepie podniebienia, grupa dla Amazonek). 

Najsilniej akcentowana jest „zmiana” oraz nastawienie na cel w grupach 

terapeutycznych, w których uczestnicy, mogą poddać procesowi terapii swoje wcześniejsze 

traumatyczne doświadczenia, które dziś blokują i utrudniają lub uniemożliwiają dalszy ich 

rozwój i nie pozwalają na osiągnięcie pełnego dobrostanu bio-psycho-społecznego. 

Osoby niepełnosprawne mogą również uczestniczyć w grupach ogólnorozwojowych, 

w których nabywają umiejętności przebywania w grupie, uczą się asertywności, pracują nad 

własnym wizerunkiem, nabywają umiejętności przeżywania emocji, uczą się spędzania 

wolnego czasu, korzystania z dóbr kultury, itp.  

Innym obszarem pracy socjalnej realizowanej w ramach poradnictwa socjalnego może 

być inicjowanie do powstania grup samopomocowych, które jak sama nazwa wskazuje – 

same udzielają sobie nawzajem pomocy – na spotkanie, grupy mogą zaprosić pracownika 

socjalnego, który przybliży im zakres usługi świadczonej w formie pracy socjalnej oraz oferty 

usług świadczonych przez OPS. Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne – szczególnie 

te, co nabyły niepełnosprawności w wieku starszym (będąc już na emeryturze) – nie zdają 

sobie sprawy, że dla nich również istnieją, stosowne do ich sytuacji - formy pomocy  

i wsparcia, i ich życie wcale nie musi być naznaczone strachem o jutro, wynikającym  

z samotności i coraz  większej utraty możliwości samoobsługi. 

 

Do metod pracy grupowej - realizowanej szczególnie w formach pobytu 

instytucjonalnego zorganizowanego dla osób niepełnosprawnych tj. WTZ, ŚDS, DPS - 

organizowane są regularne spotkania nazywane  społecznościami, na których to spotkaniach 

omawia się  problemy, oczekiwania i trudności uczestników tych instytucji. W ramach 

społeczności realizowane jest m.in. grupowe poradnictwo w pracy socjalnej. 

Społeczności, z punktu widzenia praktyka, są formą grupowej pracy z klientem 

usytuowaną pomiędzy zasadami prowadzenia grup wsparcia a grupami samopomocowymi.   

 

Agnieszka Pietrzyk zaproponowała „zawodowym pomogaczom” schemat siedmiu „z”, 

porządkujący działania pomocowe: 

 Zobaczyć 

 Zdiagnozować, 

 Zrozumieć, 
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 Zareagować, 

 Zachęcić do zmiany, 

 Zmieniać, 

 Zrezygnować, gdy okoliczności tego wymagają
59

. 

 

 

3. Podsumowanie korzyści wynikających z określenia granicy 

pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem 

specjalistycznym oraz wskazanie utrudnień w ich realizacji 
 

Obecna rzeczywistość, jaka wytworzyła się w obszarze profesjonalnego pomagania 

osobom niepełnosprawnym w zakresie minimalizowania lub całkowitego eliminowania 

trudności - na jakie napotykają nasi klienci w życiu - jest bardzo złożone i uwarunkowane od 

sprawności osób i instytucji działających na ich rzecz. „Obszarem zainteresowań 

pracowników socjalnych, psychologów, psychoterapeutów, kuratorów, animatorów życia 

społecznego i in., są ludzkie przeżycia i cierpienie. Celem ich pracy jest zrozumienie 

przyczyn tych cierpień, wspieranie osób słabych i bezradnych, poprawa ludzkiej kondycji. 

(…)Osoby różnych profesji pracujące w obszarze pomagania innym ludziom, łączy wspólny 

cel działania, interdyscyplinarna współpraca, realizacja przedsięwzięć. Praca socjalna jest 

dyscypliną, w której wykorzystuje się wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, 

zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym”
60

. 

O ile wymiar teorii pracy socjalnej jest już dobrze przedstawiony w literaturze, o tyle 

poradnictwo w pracy socjalnej oraz poradnictwo specjalistyczne z obszaru profesjonalnego 

pomagania, ciągle jest jeszcze bardzo ubogie i niedocenione, szczególnie w literaturze 

rodzimej pracy socjalnej realizowanej w obszarze niepełnej sprawności. Należy docenić 

wkład w postaci publikacji fachowych wydawanych od wielu lat: 25 – lecie „Pracy Socjalnej”  

i 10 – lecie kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”.  

W praktyce podejmowane są coraz odważniejsze działania, w dużej mierze uruchamiane 

dzięki wsparciu finansowemu z funduszy Unii Europejskiej.   

Złożoność problemów społecznych, rodzajów zagrożeń  jakie występują w współczesnym 

dynamicznie rozwijającym się świecie oraz wielowymiarowa sytuacja w jakiej znajduje się 

osoba niepełnosprawna i jej najbliższe i dalsze otoczenie, wymaga zaangażowania wielu 

partnerów w proces pomagania. Partnerzy ci posiadają odpowiednie wykształcenie - i co 

ważniejsze – odpowiednie predyspozycje i kompetencje do wykonywania działań 

pomocowych. Im liczniejsza jest grupa osób zaangażowanych w niesienie pomocy, tym 

bardziej złożone i specyficzne wykonują działania, tym trudniej jest im współpracować ze 

sobą, kiedy nie mają jasno określonej granicy pomiędzy swoimi kompetencjami 

zawodowymi. 

                                                 
59 A. Pietrzyk, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów 

społecznych Materiały pomocnicze dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, (redaktor naukowy) 

S. Pawlas – Czyż, (konsultant naukowy) K. Wódz, Akapit, Toruń 2007, s. 170. 
60 Podaję za: K. Mausch, Zastosowanie metody Grup Balista w pracy socjalnej, [w] Praca Socjalna Nr 6 listopad – grudzień 

2010, dwumiesięcznik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. 
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Dysponując różnym zapleczem instytucjonalnym, różnymi możliwościami wynikającymi 

z uregulowań prawnych, a także przyjętymi zwyczajowo działaniami niesformalizowanymi, 

realizowanymi na rzecz niepełnosprawnych obywateli – pracownicy niosący pomoc  

i wsparcie, realizują swoje zadania w różny sposób. Inna jest oferta pomocy w małej biednej 

wiosce, a inna w dużym powiatowym mieście – pomimo, że część uwarunkowań jest 

identyczna, np. w obszarze polityki społecznej ( prawa i przywileje osób niepełnosprawnych, 

korzystanie z pomocy w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, uprawnienia do renty itp.). 

Jak wskazuje J. Auleytner, polityka społeczna to działalność państwa, samorządów, 

organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa sytuacji materialnej, chronienie przed 

ryzykami życiowymi oraz wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa 

ekonomicznie i socjalnie najsłabszych
61

. Do kategorii najsłabszych można zaliczyć osoby 

niepełnosprawne, z którymi pracują pracownicy instytucji pomocowych. Uregulowania 

prawne zapewniają identyczność i jednorodność usług dla wszystkich niepełnosprawnych na 

terenie całego kraju, zaś zamożność społeczności lokalnej w której żyją osoby 

niepełnosprawne oraz lokalna przedsiębiorczość i kreatywność (w tym nowy obszar 

dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR, rozwój ekonomii społecznej), 

różnicuje jakość oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych. Aby osoby niepełnosprawne 

mogły skorzystać z pojawiających się dla nich okazji i szans, muszą być na tę zmianę 

odpowiednio przygotowane – i tu właśnie jest ogromne pole do działania dla zawodowych 

profesjonalistów od pomocy. Szczególnie ich „miękkie” umiejętności oddziaływania na 

drugiego człowieka są dziś na „wagę złota”. 

Stanisław Kowalik opracował twierdzenia w postaci „siedmiu przykazań”, które należy 

przestrzegać w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi: 

1. „Bądź przekonany o własnych możliwościach działania”; 

2. „Rozwijaj i wykorzystuj w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi swoją 

inteligencję społeczną”; 

3. „Korzystaj ze wszystkich możliwości komunikowania się z osobami 

niepełnosprawnymi”; 

4. „Bądź zawsze wiarygodny wobec osoby niepełnosprawnej”; 

5. „W oddziaływaniach na osoby niepełnosprawne wykorzystuj dobre momenty”; 

6. „Wpływaj nie tylko na osobę niepełnosprawną, ale również na jej środowisko 

społeczne”; 

7. „Niczego nie rób na siłę”. 

Wyżej wymienione zasady są przydatne zarówno do osób świadczących usługę pracy 

socjalnej lub usługę poradnictwa specjalistycznego.   

 

 

 

                                                 
61 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, WSP TWP, Warszawa 2000. 
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Wnioski i rekomendacje 

Zamiarem autora niniejszego tekstu było przedstawienie możliwości wyznaczenia 

granicy pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym oraz 

udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wyznaczenie takiej wyraźnej granicy - w dzisiejszej 

rzeczywistości świadczenia tych usług  - jest w ogóle możliwe. Pomimo dużych rozbieżności 

w sposobie świadczenia interesujących nas usług (wynikających z bardzo złożonych 

obszarów, które mogą dotyczyć; zatrudnionego personelu, jego kwalifikacji i kompetencji, 

bazy instytucjonalnej, zwyczajowych sposobów działania, a także uwarunkowań 

regionalnych, sytuacji ekonomicznej kraju itp.) zaproponowano w ekspertyzie podział, który 

może być początkiem na drodze do opracowania standardów w świadczeniu usługi w 

poradnictwie w pracy socjalnej i usługi w formie poradnictwa specjalistycznego realizowanej 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, ale też i kulturowej spowodowanej  

 integracją europejską, zmianie ulegają reguły funkcjonowania całego sektora pomocy 

społecznej, który powinien uwzględnić zmieniające się otoczenie. Za taką zmianą musi 

nadążyć zmiana pełnionej funkcji osób udzielających / świadczących pomoc. Następnie 

należy uporządkować obszar oddziaływania na klienta w relacji pomocy, ustalić jasne granice 

pomiędzy danymi działaniami, określić kto i jakimi metodami będzie je realizował –  

w następnym etapie - po wykonaniu tej ogromnej pracy – należy zastanowić się  

nad wycenę świadczonych usług, aby przygotować cały system na zmiany w kierunku 

chociaż częściowego urynkowienia niektórych obszarów działalności pomocowej. Z tym 

problemem udało się już zmierzyć w systemie służby zdrowia, gdzie Rozporządzeniem 

określono kompetencje i standardy poszczególnych zawodów (lekarzy, pielęgniarek, 

położnych, psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia), wyceniono ich usługi  

i częściowo urynkowiono, co pomimo ogromnych trudności (reforma systemu służby zdrowia 

wprowadzana jest w Polsce od 1999 r.) trwa nadal i przynosi wymierne efekty.  Usługa nie 

wyceniona  nie jest należycie szanowana i ceniona przez jej konsumentów, co wyraźnie widać 

w systemie pomocy społecznej, gdzie wszyscy robią wszystko, bez względu na posiadane 

kwalifikacje i specjalizacje, a większość klientów nie jest zadowolona z uzyskiwanej pomocy. 

Dziś rodzaj wykonywanej pracy różnicuje tylko zajmowane stanowisko i uzyskiwany stąd 

dochód lub zatrudnienie w „bogatej” gminie (wymiar regionalny), natomiast brak wyraźnego 

zróżnicowania pomiędzy wysokokwalifikowanymi specjalistami, a pozostałymi 

pracownikami zatrudnionych w tej samej instytucji. Uzyskanie specjalizacji nawet II-go 

stopnia w zawodzie pracownik socjalny, czy ukończenie nawet kilku studiów 

podyplomowych - nie pociąga za sobą zmiany rodzaju wykonywanej/ świadczonej pracy. 

Określenie wyraźnej granicy pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem 

specjalistycznym jest w dzisiejszej rzeczywistości zawodowej bardzo trudne i wymaga 

głębokich konsultacji, jednak aby te konsultacje mogły się odbyć, należy opracować materiał, 

który będzie przedmiotem merytorycznej dyskusji. Myślę, że prezentowana ekspertyza 

przyczyni się do podjęcia tematu opracowania standardów i umożliwi podniesienie 

efektywności w procesie pomagania osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy 

ich jakości życia i funkcjonowania społecznego.  
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Tak, jak na zmianę należy przygotować osoby niepełnosprawne, by one chciały tej 

zmiany - tak też na zmianę w pracy realizowanej na rzecz pomagania tym klientom,  należy 

przygotować profesjonalistów, którzy tę pracę mają świadczyć. Przekazanie klienta w ramach 

świadczonych usług nie polega na delegowaniu, czy spychaniu obowiązków – ale na lepszej, 

czyli bardziej efektywnej usłudze z wyraźnym odejściem od biernego administrowania 

(częściowa diagnoza – wywiad – zasiłek) w kierunku wprowadzania zmiany w sytuacji 

klienta i jego otoczeniu. Takie podejście powinno sprostać zaostrzającej się konkurencji, która 

już zaczyna się wyłaniać na rynku usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Bez względu na wszystkie trudności, jakie stoją przed wyznaczeniem granicy pomiędzy 

usługą w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym, należy bezwzględnie pamiętać, że 

nasi klienci przychodzą do nas po pomoc, PO MOC.  
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