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WARTOŚĆ ZMIANY

SYSTEM DOTYCHCZASOWY

•Zminimalizowanie roli pracownika socjalnego do 
„dawcy świadczeń” w oczach opinii społecznej i 
klientów

•Brak możliwości wykorzystania całego 
warsztatu i umiejętności pracowników socjalnych 
– częsty syndrom wypalenia zawodowego

•Skupianie negatywnych emocji klientów 
wynikające z:

- braku rzeczywistego rozwiązania    
problemów

- zbyt niskich świadczeń

•Nagminne zjawisko uzależnienia klientów, a 
nawet dziedziczenia roli społecznej klienta 
pomocy społecznej

PO WPROWADZENIU STANDARDU

•Uzyskanie wyższego statusu społecznego i 
własnego poczucia wartości jako profesjonalisty i 
lidera  społeczności

•Możliwość rozwoju zawodowego, kreatywności i 
osiągania sukcesów - zminimalizowanie 
poczucia wypalenia

•Współpraca z klientem, przejęcie przez niego 
odpowiedzialności za proces rozwoju, pozytywne 
emocje wynikające z faktu „towarzyszenia w 
rozwoju”

•Możliwość obserwowania realnych i 
namacalnych efektów działań, wychodzenie 
klientów z zaklętej sfery „klientów pomocy 
społecznej”



ZASADY PRACY SOCJALNEJ

1.  Zasada akceptacji podopiecznego – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania       

godności , swobody wyboru wartości i celów życiowych.

2.  Zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do klienta, jego niepowtarzalnej     

osobowości, z jej prawami i potrzebami.

3. Zasada poufno ści - respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od 

klienta bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa).

4.Zasada prawa do samostanowienia – prawo klienta do wolności i odpowiedzialności za    
swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia). 

5. Zasada współodpowiedzialno ści za proces zmiany - odpowiedzialność ponosi zarówno 

pracownik służby społecznej oraz rodzina i poszczególni jej członkowie
.

6. Zasada solidarno ści – jednostka jest zbyt słaba, aby samodzielnie rozwiązywać problemy 

społeczne; muszą one być rozwiązywane w grupie, w ramach wspólnot tworzących odpowiednią
infrastrukturę pomocy i integracji społecznej



ZASADY PRACY SOCJALNEJ c.d.

7. Zasada wzmacniania kompetencji i mo żliwo ści rozwojowych klienta –
wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

8. Zasada udost ępniania zasobów  - zobowiązanie pracownika służb społecznych do 

poszukiwania możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb klientów związanych z 
występowaniem przyczyn korzystania z usług pomocy i integracji społecznej.

9. Zasada neutralno ści  – poszukiwanie przyczyn i sposobów rozwiązań związanych z powodem, 

dla którego osoba/rodzina korzysta z usług pomocy i integracji społecznej, niezależnie od poglądów i 
postaw przyjmowanych przez osoby pomagające i użytkowników tych usług.

10. Zasada obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronne, oparte  na profesjonalnej wiedzy 
rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji która jest 
przyczyną korzystania przez osoby/rodziny z usług pomocy i integracji społecznej.

11. Zasada dobra rodziny i poszczególnych jej człon ków – uwzględnienie 

w postępowaniu pomocowym korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego.



RODZAJE DZIA ŁAŃ

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA POŚREDNIE

1. Wyjaśnianie – wspieranie

(wyjaśnianie, wspieranie, rozumienie siebie)

2. Informowanie — edukacja

(informowanie, pomoc materialna, działania 

wychowawcze)

3. Perswazja — wpływanie

(porada, konfrontacja, perswazja)

4.Nadzorowanie — wpływanie za pomocą
autorytetu (kontynuowanie pracy, narzucanie 

wymagań i ograniczeń, nadzór)

5. Rozszerzanie kontaktów - tworzenie nowych 

możliwości (rozszerzanie sieci kontaktów, otwarcie 

się i ujawnienie możliwości, spożytkowanie, 

tworzenie struktur otoczenia oraz uczestnictwo w 

nich

6. Strukturyzacja relacji pracy z podopiecznym

(strukturyzacja w czasie, spożytkowanie przestrzeni

skoncentrowanie się na celach ogólnych pracy

1. Organizacja – dokumentacja        

(organizacja przestrzeni i  czasu,  dokumentacja)

2. Programowanie i planowanie metodycznych 

działań bezpośrednich

(fazy wstępne tworzenia się grupy podopiecznych, 

organizacja krótkotrwałych działań w grupie, wybór 

działań wspomagających program grupy)

3. Metodyczne działania kierowane do otoczenia 

podopiecznego

4. Współpraca z innymi pracownikami 

socjalnymi

(łączność, koordynacja, praca zespołowa, konsultacje)

5. Metodyczne działania na poziomie instytucji 

społecznych i środowiska



MODEL DZIAŁAŃ WEDŁUG STANDARDU

1 ETAP – OCENA/DIAGNOZA
1a. Rozpoznanie sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny; 

1b. Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny;

1c. Opracowanie diagnozy.

2 ETAP - WYZNACZENIE CELÓW  DZIAŁANIA  (wg zasady SMART)

3 ETAP  - OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA I BUDOWA INDYWIDUALNEGO PAKIETU                          

USŁUG

4 ETAP – REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA   

5 ETAP  - SYSTEMATYCZNA  EWALUACJA DZIAŁAŃ

6 ETAP – EWALUACJA KOŃCOWA

Na każdym etapie  - zasada empowerment - wzmacniania



OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

osoby niepełnosprawne chore somatycznie,

osoby chore psychicznie (P),

osoby z niepełnosprawnością ruchową (R),

osoby głuche (L),

osoby niewidome (O),

osoby z niepełnosprawnością intelektualną (U)



ŹRÓDŁA  PROBLEM ÓW

WEWNĘTRZNE

-Stan zdrowia

-Niskie poczucie wartości
-Niski poziom kompetencji życiowych, 
społecznych i interpersonalnych

-Wysoki poziom negatywnych emocji, w 
tym - lęku

ZEWNĘTRZNE „TECHNICZNE”

-Słaby dostęp do świadczeń zdrowotnych

-Bariery 

-Brak sprzętu 

-Niskie dochody 

ZEWNĘTRZNE SPOŁECZNE

-Postawy rodzin (mechanizmy obronne)

-Wykluczający system oświaty
-Stereotypowe opinie społeczne

-Brak dostępu do doświadczania 
społecznego
-Brak umiejętności „zwyczajnego bycia z 
osobą niepełnosprawną”
-Lęk wielu środowisk przed kontaktem z 
osobami niepełnosprawnymi

-Brak umiejętności zarządzania osobą
niepełnosprawną u pracodawców



MISJA I CELE

Misj ą pracy socjalnej jest dążenie do stanu, w którym osoba z niepełnosprawnością
jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach 
domowych, społecznych i w dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego 
działania. 

Celem głównym  pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną jest 
poprawa, wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności osoby z niepełnosprawnością do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu 
celu, jakim jest pełnienie odpowiednich ról społecznych przez osoby z 
niepełnosprawnością. 

Cele szczegółowe - osiągnięcie optymalnej samodzielności, psychiczne i fizyczne 
uniezależnienie od pomocy innych, aktywizacja społeczna i zawodowa



PAKIETY  USŁUG

obowi ązkowy pakiet usług pomocy i integracji społecznej – obejmujący 
obligatoryjne usługi przewidziane obowiązującym prawem;

optymalny pakiet usług pomocy i integracji społeczn ej – uzupełniający 
ofertę pakietu obowiązkowego uwzględniając indywidualne potrzeby klientów;

pakiet usług socjalnych – uwzględniający oferty instytucji spoza obszaru 
pomocy społecznej;

pakiet usług dla osób chorych psychicznie – uwzględniający ofertę
wsparcia w związku ze specyficzną sytuacją tej grupy klientów.



NARZĘDZIA PRACY SOCJALNEJ

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ
KLIENTA:

- ogólne
- specjalistyczne

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA 
DOSTĘPNOŚĆ:

-Obligatoryjne : Wywiad – rozpoznanie sytuacji, 
Diagnoza – ocena sytuacji, Karta pracy socjalnej, 
Umowa  współpracy, Ocena realizacji Umowy 
współpracy, Ewaluacja końcowa

-fakultatywne

NARZĘDZIA  W PRACY Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

OGÓLNE:
Karta pracy socjalnej

Wywiad – rozpoznanie sytuacji, 

Diagnoza – ocena sytuacji, 
Umowa  współpracy, 

Ocena realizacji Umowy współpracy, 
Ewaluacja końcowa

SPECJALISTYCZNE:
Wywiad z osobą niepełnosprawną
Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej



PRZYKŁADOWA PROCEDURA 
WDRAŻANIA STANDARDU

I. OPRACOWANIE CELÓW 
REALIZACJI PROGRAMU 
PILOTAŻOWEGO 

II. WYTYPOWANIE ZESPOŁU OSÓB 
(SPECJALNOŚCI) NIEZBĘDNYCH 
DO REALIZACJI PROJEKTU

Np. główny – wdrożenie i weryfikacja standardu 
pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i 
ich rodzinami
Szczegółowe: 
-objęcie wystandaryzowaną pracą socjalną 30 
osób o różnych rodzajach niepełnosprawności,
-zweryfikowanie podziału kompetencji i 
elementów współpracy pomiędzy pracownikiem 
ds. świadczeń i socjalnym realizującym standard
- wypracowanie najbardziej efektywnego pakietu 
usług socjalnych

Ustalenie składu zespołu (liczba osób o danej 
specjalności lub liczba godzin do 
przepracowania)
Przydział zadań poszczególnym członkom 
zespołu.



PRZYKŁADOWA PROCEDURA 
WDRAŻANIA STANDARDU c.d.

III. WYZNACZENIE BAZY TECHNICZNEJ 
ORAZ WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO 
DO REALIZACJI PROJEKTU

IV. SZCZEGÓŁOWE PRZESZKOLENIE 
KADRY PROJEKTU Z PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ – PRZYDZIAŁ KOMPETENCJI.

v. USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY 
ZESPOŁU REALIZUJ ĄCEGO PROJEKT 
Z POZOSTAŁYMI PRACOWNIKAMI 
OŚRODKA.

VI. OPRACOWANIE STRATEGII 
REKRUTACJI UCZESTNIKÓW.

1. Wykaz pomieszczeń na potrzeby projektu.
2. Analiza potrzeb materialnych; określenie 

potrzeb zakupu sprzętów, wyposażenia i 
materiałów.

Zapoznanie się wytypowanych pracowników z 
materiałami na temat standardów oraz 
planowanych działań i komunikacji w 
zespole.

Opracowanie przez każdego pracownika zarysu 
planu pracy i zgłoszenie przewidywanych 
problemów.

Droga służbowa w obiegu dokumentów.
Strefy współpracy i rozdzielności.
Komunikacja pomiędzy zespołami.

1. Opracowanie i wydruk materiałów 
informacyjnych (np. plakaty i ulotki).

2. Opracowanie banku partnerów (instytucje, 
organizacje pozarządowe i inne podmioty).

3. Opracowanie form współpracy (np. 
zaproszenie na spotkanie ogólne, kontakty 
bezpośrednie pracowników projektu, debata,



PRZYKŁADOWA PROCEDURA 
WDRAŻANIA STANDARDU c.d.

VII. ORACOWANIE KRYTERIÓW 
PRZYJMOWANIA CHĘTNYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

VIII. OPRACOWANIE 
HARMONOGRAMU I REALIZACJA 
REKRUTACJI KLIENTÓW.

IX. OPRACOWANIE SIECI 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I 
PARTNERÓW DO ŚWIADCZENIA 
USŁUG Z POSZCZEGÓLNYCH 
PAKIETÓW.

X. REALIZACJA I STAŁA EWALUACJA 
DZIAŁAŃ WYSTANDARYZOWANEJ 
PRACY SOCJALNEJ.

Rozmieszczenie materiałów informacyjnych, 
itp..)
Np. osoby o określonych stopniach i rodzajach 
niepełnosprawności, sytuacji zawodowej i 
społecznej, sposobie porozumiewania się, 
miejscu zamieszkania, itp…
Określenie ilości godzin niezbędnych do 
przeprowadzenia całego procesu diagnozy 
klientów – ustalenie ilości osób (wstępnie i 
docelowo) obsługiwanych przez jednego 
pracownika.
Nawiązanie współpracy, ustalenie zasad i 
zakresu świadczenia usług.
Opracowanie metod i form porozumiewania się z 
partnerami i współpracownikami.

Zaplanowanie częstotliwości spotkań zespołu i 
sposobu lokalizowania i rozwiązywania 
pojawiających się problemów.
Opracowanie modelu ewaluacji przebiegu 
projektu przez koordynatora.



PRZYKŁADOWA PROCEDURA 
WDRAŻANIA STANDARDU c.d.

X. PODSUMOWANIE I EWALUACJA 
KOŃCOWA

1. Zebranie danych na temat realizacji pracy 
socjalnej z konkretnymi osobami 
niepełnosprawnymi – ilościowa i jakościowa 
analiza, opracowanie zbiorczych wniosków 
na temat efektywności podejmowanych 
działań.

2. Sporządzenie ilościowych i jakościowych 
sprawozdań zespołu merytorycznego na 
temat plusów i minusów weryfikowanego 
standardu.

3. Opracowanie ogólnych wniosków na temat 
testowanego standardu z uwzględnieniem 
propozycji wprowadzenia zmian. 



DODATKOWE NARZĘDZIA ROBOCZE

PROGRAMOWANIE  PRACY:
1.CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA:

INDYWIDUALNY PROFIL OPIEKI

2. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

PROGRAM WSPOMAGANIA (ROZWOJU)

3. CZĘŚĆ EWALUACYJNA

WYKRES WSPOMAGANIA (ROZWOJU)

TERAPIA ZACHOWAŃ NIEPOKOJĄCYCH
KARTA PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Przy planowaniu pracy socjalnej z osob ą niepełnosprawn ą warto zastosowa ć
równie ż: PROFIL UCZENIA SIĘ


