
Alina Karczewska



Materiały wyjściowe do wdrożenia i pracy Standardami 
pracy socjalnej

NarzNarzęędzia pracy socjalnej:dzia pracy socjalnej:

1.Uogólnione etapy metodycznego działania;
2.Narzędzia pracy socjalnej:

� Ogólne obligatoryjne
� Specjalistyczne obligatoryjne
� Specjalistyczne fakultatywne

3. Narzędzia pracy socjalnej a rozwiązania 
modelowe oddzielenia od pracy socjalnej, 
postępowania administracyjnego w sprawie 
świadczeń

Modele realizacji usModele realizacji usłług o okreug o okreśślonym lonym 
standardzie w gminie i miastach na prawach standardzie w gminie i miastach na prawach 
powiatu:powiatu:

� Rozwiązania modelowe oddzielenia procedury 

administracyjnej przyznawania świadczeń

pomocy społecznej od pracy socjalnej - o 

większej i mniejszej roli pracownika socjalnego 

Standardy pracy socjalnej z Standardy pracy socjalnej z 
kategoriami klientkategoriami klientóów:w:

� Profile (kategorie) klientów

� Sposoby budowania relacji

� Towarzyszenia

� Motywowania

� Budowa indywidualnego 

pakietu usług (PAKIETY 

USŁUG)

� Wykorzystanie zasobów 

środowiska

� Przykłady pracy socjalnej 

metodą grupową

� Opis przypadku pracy socjalnej 

z klientem

� Typowe problemy

� Operacjonalizacja zasad pracy 

socjalnej

NarzędziaNarzędzia

Modle jopsModle jops

Standardy pracy 
socjalnej

Standardy pracy 
socjalnej



Pracownik socjalny pracujący Standardem 
pracy socjalnej:

�� Nie prowadzi postNie prowadzi postęępowapowańń administracyjnych administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy 
społecznej, choć posiada wpływ na ich wysokowysokośćść, form, formęę i rodzaj i rodzaj dzięki 
współpracy z pracownikiem ds. świadczeń;

� Prowadzi pracpracęę socjalnsocjalnąą metodmetodąą indywidualnego przypadkuindywidualnego przypadku, opartą na 
etapach metodycznego działania, przy wykorzystaniu narznarzęędzi pracy socjalnej. dzi pracy socjalnej. 
Wszystkie podejmowane przez siebie działania metodyczne odnotowuje w 
Kracie pracy socjalnejKracie pracy socjalnej. Fakultatywnie prowadzi pracę socjalną metodą
grupową;

� Współpracę z klientem orientuje na rozwina rozwiąązanie jego problemuzanie jego problemu, w tym celu  
opiera ją na zasobach klientazasobach klienta, a także zasobach zasobach śśrodowiskarodowiska;



Pracownik socjalny pracujący Standardem 
pracy socjalnej:

� Dąży do upodmiotowienia klientaupodmiotowienia klienta, w tym celu pracuje zgodnie z przyjętymi zasadami zasadami 
pracy socjalnejpracy socjalnej, w szczególności wcielając w życie:
�� ZasadZasadęę podmiotowopodmiotowośści, akceptacji, prawa do samostanowienia oraz wspci, akceptacji, prawa do samostanowienia oraz wspóółłodpowiedzialnoodpowiedzialnośści za ci za 

proces zmiany proces zmiany – zapewnia aktywny udziaaktywny udziałł klienta na kaklienta na każżdym etapie postdym etapie postęępowania metodycznego powania metodycznego 
oraz uwzględnia jego zdanie i woljego zdanie i wolęę w zakresie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej w całym 
procesie pracy socjalnej;

�� ZasadZasadęę wzmacniania kompetencji i mowzmacniania kompetencji i możżliwoliwośści rozwojowych klienta ci rozwojowych klienta – traktuje klienta jako eksperta 
w zakresie własnego życia, wierzy w możliwości klienta do przezwyciężenia trudnej sytuacji, które 
przy jego pomocy mogą być wykorzystane; nie wyręcza go w działaniach, ale mobilizuje i wpiera w 
podejmowanych wysiłkach na rzecz przezwyciężenia problemu,

�� ZasadZasadęę indywidualizacji indywidualizacji – stosuje w pracy z klientem techniki odpowiednie dla danego profilu 
klientów określonych w standardach (sposób budowania relacji, motywowania, towarzyszenia) oraz 
dostosowuje działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej klienta do jego indywidualnych potrzeb i 
możliwości;

�� ZasadZasadęę solidarnosolidarnośści i udostci i udostęępniania zasobpniania zasobóów w – w osiąganie celów pracy socjalnej z klientem 
angażuje inne podmioty oraz wspiera klienta w wyborze i korzystaniu z usług innych specjalistów;

�� ZasadZasadęę poufnopoufnośści ci – informuje klienta o działaniach podejmowanych w toku pracy socjalnej w 
stosunku do klienta (np. w zakresie przekazywania informacji o toku pracy socjalnej z klientem 
pracownikowi ds. świadczeń; kontaktów z innymi podmiotami w sprawie klienta, czy działań które 
będą podejmowane w przypadku niewywiązywania się klienta z działań)



Ścieżka postępowania metodycznego

etap 1
diagnoza/ ocena

etap 2
wyznaczanie 

celów działania

etap 3
budowa planu działania i 
indywidualnego pakietu 

usług

etap 4
realizacja planu 

działania

etap 5
systematyczna 

ewaluacja działań

etap 6
ewaluacja 
końcowa

info

info

info

info



Narzędzia pracy socjalnej

• Na każdym etapie postępowania metodycznego wykorzystaj 
narzędzia pracy socjalnej:

–– Obligatoryjne ogObligatoryjne ogóólne lne – są obowiązkowo wykorzystywane na poszczególnych 
etapach metodycznego postepowania z każdą kategorią klientów;

– Obligatoryjne specjalistyczne – są obowiązkowo wykorzystywane na etapie 
diagnozy za zależności od kategorii i problemu klienta (tzw. wywiady 
specjalistyczne);

– Fakultatywne specjalistyczne – mogą być wykorzystywane na etapie diagnozy. 

Karta pracy socjalnej Karta pracy socjalnej -- zapisuj w niej dziazapisuj w niej działłania metodyczne, ktania metodyczne, któóre re 
podejmujesz na kapodejmujesz na każżdym etapie.dym etapie.

Każde narzędzie posiada instrukcjinstrukcjęę obsobsłługi ugi – ułatwi ona Tobie i 
klientowi ich wykorzystanie.



2. Zdobądź więcej informacji o sytuacji związanej z problemem klienta przy 
wykorzystaniu wywiadów specjalistycznych, w zależności od problemu i 
kategorii klienta. W razie potrzeby możesz wykorzystać też narzędzia 
fakultatywne specjalistyczne, które opracowane zostały dla każdego ze 
Standardów pracy socjalnej.

3. Na podstawie zebranych informacji opracuj diagnozę. Wykorzystaj w tym 
celu narzędzie Diagnoza/ ocena sytuacji.

1. Rozpoznaj sytuację związaną z problemem osoby rodziny za pomocą
narzędzia Wywiad Wywiad –– rozeznanie sytuacjirozeznanie sytuacji. Wywiad pomoże Ci też w doborze 
klientów, z którymi będziesz mógł pracować interesującym Cię standardem.



!! Przeprowadzane przez Ciebie wywiady mają charakter jakościowy – nie 

służą do automatycznego odczytywania pytań i zapisywania odpowiedzi. 
Kwestionariusze są po to, aby pomóc Ci pamiętać o wszystkich pytaniach, 
które chcesz zadać klientowi, oraz umożliwiają robienie notatek z rozmowy. 

Podczas prowadzenia wywiadów powinieneś zadbać przede wszystkim o 
dobrą atmosferę rozmowy, która ma służyć nawiązaniu relacji z klientem. 
Dlatego w tym celu zawsze przygotowuj się do spotkań z klientem – już
wcześniej powinieneś wiedzieć jakiego typu informacje chcesz uzyskać od 
klienta. W rozmowie podążaj za tokiem jego wypowiedzi i naprowadzaj na 
tematy, o których chcesz się dowiedzieć.



! ! Przy opracowaniu diagnozy koniecznie weź pod uwagę ocenę

sytuacji widzianą oczami klienta – to bardzo wartościowy fragment 
oceny sytuacji. Diagnoza powinna zawierać informację o 
uprawnieniach i zasobach klienta, możliwościach ich wykorzystania, 
przyczynach trudnej sytuacji, a także ograniczeniach i barierach.



Cele są rozwiązaniami problemu klienta lub zmniejszeniem ich skali.
Przy ich opracowywaniu pamiętaj, że:
�Dotyczą rozwiązania problemu klienta i są przez niego formułowane
�Wynikają z diagnozy sytuacji związanej z problemem klienta
�Powinny być zgodne z zasadą SMART (proste, mierzalne, osiągalne, 
istotne i określone w czasie)

Wykorzysta narzędzie pracy socjalnej – Umowę współpracy.



• Zaplanuj z klientem działania, które zostaną podjęte na rzecz 
osiągnięcia wyznaczonych celów. Działania dotyczą zarówno klienta 
jak i Ciebie.

• Działania muszą uwzględniać indywidualne możliwości klienta.
• Określcie sposób i czas ich realizacji.
• W razie potrzeby zaproś do współpracy inne osoby (rodzina klienta, 

bliscy, inni specjaliści)
• Określcie usługi, z jakich klient skorzysta w ramach radzenia sobie z 

problemem. Pomocą będą pakiety usług dla danej kategorii 
klientów.

• Zapiszcie plan działań w kwestionariuszu narzędzia - Umowa Umowa 
wspwspóółłpracypracy.



• Ty i klient podejmujcie działania zgodne z ustaleniami 
Umowy współpracy

• Czuwaj nad ich realizacją



• Równolegle do realizacji działań, prowadź systematyczną ewaluację
działań, zgodnie z ustalonym wcześniej planem ewaluacji.

• Polega ona na bieżącej ocenie osiągania zamierzonych celów a 
prowadzona jest m. in. w ramach okresowych ocen.

• W przypadku wystąpienia trudności w osiąganiu celów rozważ możliwość
korekty wcześniejszych działań. Jeśli ustalisz, że:

– Wyznaczone działania nie przybliżają celów – powróć do etapu III
– Wyznaczone cele są nietrafne lub nieosiągalne – powróć do etapu II
– Nastąpiła zmiana sytuacji klienta, przypuszczasz że występują nieujawnione problemy klient 

lub diagnoza okaże się błędna lub niepełna – powróć do etapu I
Ponownie wykonaj działania przypisane do tych etapów, przy wykorzystaniu odpowiednich 

narzędzi pracy socjalnej.

• Jeśli Ty i klient stwierdzicie, że osiągnęliście zamierzone cele, podejmijcie 
decyzje o zakończeniu pracy socjalnej i przejdźcie do etapu VI.

• Taką decyzję podejmijcie też gdy pomimo korekty wcześniejszych działań, 
w dalszym ciągu praca socjalna nie przynosi zamierzonych efektów.

Wykorzystaj narzędzie Ocena realizacji Umowy wspOcena realizacji Umowy wspóółłpracypracy.



• Po podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy, oceńcie z klientem i 
innymi osobami zaangażowanymi w pracę socjalną na rzecz rozwiązania 
problemu klienta, cały proces pracy socjalnej.

• Zarówno Ty, jak i klient, będziecie mogli wykorzystać wnioski z niej 
płynące. Klient w przyszłości, w rozwiązywaniu pojawiających się
problemów, a Ty do doskonalenia swojej praktyki zawodowej.

• Wykorzystaj narzędzie – Ewaluacja koEwaluacja końńcowacowa.



Różnice w koncepcji pracy socjalnej 
wynikające z wdrażanego modelu jops

• Model ops
Dopuszcza siDopuszcza sięę momożżliwoliwośćść samodzielnosamodzielnośści klienta w rozwici klienta w rozwiąązywaniu trudnych zywaniu trudnych 

sytuacji sytuacji żżyciowych (bez wsparcia pracownika socjalnego)yciowych (bez wsparcia pracownika socjalnego)
– Etap III : Istnieje możliwość ustalenia, że klient może samodzielnie 

realizować plan działania i korzystać z indywidualnego pakietu usług

• Model mops/mopr
ZakZakłłada, ada, żże klient be klient bęęddąący w trudnej sytuacji, do ktcy w trudnej sytuacji, do któórych przezwycirych przezwyciężężenia enia 

niezbniezbęędne mu sdne mu sąą śświadczenia pomocy spowiadczenia pomocy społłecznej, nie moecznej, nie możże jej e jej 
przezwyciprzezwyciężężyyćć bez wsparcia pracownika socjalnegobez wsparcia pracownika socjalnego
– Etap III: Klient nie może samodzielnie realizować planu działania i 

korzystać z indywidualnego pakietu usług bez wsparcia pracownika 
socjalnego



Współpraca z pracownikiem ds. 
świadczeń

• Współpraca pracownika socjalnego i pracownika ds. świadczeń następuje w 
przypadku, gdy klient korzysta równocześnie z pracy socjalnej oraz 
świadczeń pomocy społecznej i usług, które udzielane są w trybie 
postepowania administracyjnego.

• W takim przypadku pracownik ds. świadczeń potrzebuje pomocy 
pracownika socjalnego w ustaleniu:



Współpraca z pracownikiem ds. 
świadczeń

• W zależności od wrażanego modelu (ops lub mops/mopr), współpraca między pracownikiem 
socjalnym a pracownikiem ds. świadczeń, odbywać się będzie na zasadzie przekazywania 
informacji (w formie opinii lub zaświadczenia) przez pracownika socjalnego do pracownika ds. 
świadczeń, w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z klientem. Informacje te mogą dotyczyć
następujących obszarów:

Model mops/mopr

1.Diagnoza
•Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu przez 
osoby ubiegające się o świadczenia, 
niewykorzystanych zasobów niematerialnych i 
możliwości klienta rozwiązania jego trudnej sytuacji 
życiowej
2. Opracowanie planu działania i budowa 
indywidualnego pakietu usług
•Zaświadczenie o określeniu z osobą/ rodziną
korzystającą ze świadczeń zasad współdziałania
3. Realizacja planu działania
•Zaświadczenie o współdziałaniu albo o braku 
współdziałania klienta w przezwyciężaniu trudnej 
sytuacji życiowej 

Model mops/mopr

1.Diagnoza
•Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu przez 
osoby ubiegające się o świadczenia, 
niewykorzystanych zasobów niematerialnych i 
możliwości klienta rozwiązania jego trudnej sytuacji 
życiowej
2. Opracowanie planu działania i budowa 
indywidualnego pakietu usług
•Zaświadczenie o określeniu z osobą/ rodziną
korzystającą ze świadczeń zasad współdziałania
3. Realizacja planu działania
•Zaświadczenie o współdziałaniu albo o braku 
współdziałania klienta w przezwyciężaniu trudnej 
sytuacji życiowej 



Współpraca z pracownikiem ds. 
świadczeń

� Informacja o marnotrawieniu świadczeń

� Informacja, że klient ma niezaspokojone podstawowe potrzeby życiowe. 



Niestandardowe zakończenie pracy socjalnej

•• Po opracowaniu diagnozy Po opracowaniu diagnozy okazuje się, że klient nie ma zasobów 
niematerialnych lub możliwości  rozwiązania problemu klienta poprzez 
wykorzystanie uprawnień i zasobów, z powodu ograniczeń lub barier, których 
nie da się pokonać poprzez pracę socjalną.

• Pomimo posiadania możliwości przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej 
poprzez współpracę z Tobą, klient nie chce jej wykorzystać i nie zawiera 
Umowy wspUmowy wspóółłpracypracy. 

• (Dotyczy tylko modelu ops) Po wyznaczeniu  celPo wyznaczeniu  celóów dziaw działłania oraz po ania oraz po 
opracowaniu planu dziaopracowaniu planu działłania i budowie  indywidualnego pakietu usania i budowie  indywidualnego pakietu usłług ug okazuje 
się, że klient ma możliwości samodzielnego rozwiązania swojej sytuacji i nie 
wymaga Twojego wsparcia w realizacji planu działania.                

•• W trakcie realizacji planu dziaW trakcie realizacji planu działłania ania okazuje się, że klient zaprzestaje 
współpracy, co jest równoznaczne z zerwaniem Umowy współpracy.



Dziękuję za uwagę!


