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Standard usługi pomocy i integracji 

społecznej – uzgodnione i uznane 

za obowiązujące, najczęściej 

utrwalone w postaci dokumentu lub 

zestawu dokumentów 

 stwierdzenia, w których szczegółowo 

opisano,  czym jest i czym powinna się 

charakteryzować dana usługa pomocy 

i integracji społecznej. 



Korzyści z wprowadzenia  

standardu poradnictwa  specjalistycznego dla rodziny  

w opinii pracowników instytucji biorących udział w pilotażu  

1. instytucja:  

– Dostępność specjalistów (psycholog, 

pedagog, prawnik, logopeda) dla rodziny  

z dziećmi, w tym z niepełnosprawnością,  

– Zmiana spojrzenia społeczności lokalnej 

na jops – z instytucji przyznającej 

świadczenia pieniężne na instytucję 

pomagąjącą rozwiązywać trudne sytuacje 

życiowe,  

– Możliwość pomocy długofalowej i 

holistycznej,  

– Dofinansowanie,  

– Zmiana modelu instytucji – lepszy podział 

zadań,  

– Usystematyzowanie pracy,  

2.  miejscowość: 

– Ujednolicony  system pomocy dla 

mieszkańców, 

– Zmniejszenie skali problemów społ.,  

– Oszczędność finansowa,  

– Inwestycja w społeczność lokalną – w 

poszczególną jednostkę – wzmacnianie, 

usamodzielnianie,  

 

 

 

 

3. ja jako pracownik: 

– Dostępność specjalistów, 

– Możliwość realizowania zadań, 

– Wsparcie merytoryczne dla pracowników,  

– Zmiana stanowiska pracy, 

– Zwiększenie kwalifikacji,  

– Odciążenie, podzielenie się odpowiedzialnością, 

podział obowiązków,  

– Usystematyzowanie wiedzy, pogłębienie, 

– Możliwość wykorzystania przygotowania 

zawodowego,  

– Satysfakcja z pracy,  

– Rozwój pracownika poprzesz szkolenia i nowe 

doświadczenia.  

4. klient: 

– Zaspokojenie oczekiwań, 

– Satysfakcja klientów z kompleksowego wsparcia,  

– Możliwość skorzystania z bezpłatnego 

poradnictwa,  

– Zmiana mentalności.  

– Poszukiwanie  rozwiązań we własnych zasobach,   



Podstawy modelowych rozwiązań w zakresie  

organizacji, realizacji i ewaluacji standardów usług specjalistycznych   

• oddzielenie funkcji organizacyjnej (diagnozowanie, planowanie, 

dokonywanie wyboru wykonawcy, kontrolowanie, ewaluacja) od funkcji 

wykonawczej w zakresie usług specjalistycznych;  

• funkcja organizacyjna – jops (model o skoncentrowanej odpowiedzialności) 

lub jops i urząd gminy (model o rozproszonej odpowiedzialności),  

• funkcja wykonawcza- jops, inne podmioty publiczne, podmioty niepubliczne, 

organizacja pozarządowa,  

•  modelowe formy realizacji usług pomocy społecznej:  

– zlecanie podmiotom niepublicznym na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie,  

– partnerstwo (publiczno – publiczne pomiędzy różnymi gminami oraz powiatem a 

gminami, publiczno – niepublicznym z organizacjami pozarządowymi, publiczno 

– prywatnym),  

– kupowanie usług w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, 

– organizacja pozarządowa ze środków innych niż budżet gminy, pozyskiwanych z 

projektów,  

– w ramach własnych struktur. 

  



Podstawy modelowych rozwiązań w zakresie  

organizacji, realizacji i ewaluacji standardów usług specjalistycznych 

• różne źródła finansowania poza budżetem miasta (EFS, DPiIS, ROPS - 

konkursy), 

•  przy organizacji usług przełamanie stereotypu myślenia o lokalach i 

etatach, jakie należy pozyskać, aby w wykonać usługę na rzecz myślenia o 

tym, kto mógłby w naszym otoczeniu taką usługę wykonać i jak pozyskać 

różnorodne źródła finansowania (jops ma się wykazać staraniami 

wyprowadzenia usługi poza własne struktury),  

•  etapy organizacji usług pomocy społecznej: 

– diagnoza potrzeb lokalnych,  

– ustalenie zakresu usługi,  

– ustalenie formy organizacji,  

– ustalenie sposobu finansowania,  

– dokonania wyboru wykonawcy usługi,  

– nadzór i monitoring realizacji usługi,  

– ewaluacja wykonania usługi.  

 



Warianty wdrażania usługi  

 

 

     

 

 

      1.wprowadzenie standardu ‒ usługa jest wykonywana w jednej z modelowych form 

realizacji usług i nie przewiduje się zmiany formie realizacji i jedynym elementem 

wdrożenia jest wprowadzenie standardu usługi.   

2. zmiana formy‒  usługa jest wykonywana w jops, w ramach wdrażania modelu 

zmianie ulega forma jej realizacji na jedną z modelowych form realizacji usług i 

wdrażany jest standard usługi. 

      3.nowa usługa ‒ usługa nie jest wykonywana w jops, w ramach wdrażania zostanie 

wprowadzona nowa usługa w jednej z modelowych form realizacji i wdrażany jest 

standard usługi. 

      

 



Wyjątki  

Tylko w przypadku, gdy z analizy zasobów gminy wynika, że brak jest organizacji 

pozarządowych mających odpowiedni potencjał, wiedzę i doświadczenie w 

wykonywaniu wybranej do pilotażu usługi, będzie możliwe zastosowanie wariantu nr 

1 w przypadku wykonywania usługi w ramach struktur własnych. Taka możliwość 

istnieje również w odniesieniu do wybranych usług w określonych sytuacjach, w 

szczególności:   

• w małej i średniej gminie usługą pomocy społecznej objętych jest zaledwie kilka osób 

i zakres tej usługi jest niewielki,  

•  w dużym mieście, gdy sieć dzielnicowych punktów, w których prowadzona jest praca 

socjalna będzie  wykorzystana do realizacji poradnictwa specjalistycznego i 

specjaliści wykonujący te usługi będą stanowić również wsparcie merytoryczne 

       dla pracowników socjalnych. 

 

Możliwe jest zastosowanie wariantu I w przypadku wykonywania usługi w ramach 

struktur własnych pcpr, w przypadku gdy specjalista zatrudniony w pcpr łączy dwie 

funkcje   konsultanta i osoby prowadzącej poradnictwo specjalistyczne. 

 



Pracownicy kluczowi w procesie organizowania usługi 

 

• koordynator usług pomocy społecznej,  

• specjalista ds. form realizacji usług, posiadający wiedzę prawną na temat w 

szczególności zlecania zadań czy zawierania partnerstw na zasadach udpp lub 

kupowania usług w trybie PZP, (w pcpr nie ma); 

• pracownicy współpracujący w organizowaniu usługi: pracownik socjalny, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych posiadający 

wiedzę na temat potrzeb w odniesieniu do realizowanej usługi;  

• podmioty decyzyjne: kierownik jops, odpowiedni organ decyzyjny samorządu, wójt 

burmistrz, starosta i rada gminy; 

  

 

Głównym pracownikiem w procesie organizowania usług jest koordynator usług 

pomocy społecznej, który uczestniczy we wszystkich etapach tego procesu i 

odgrywa w nim podstawową rolę. 

 



Wdrażanie standardu  

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny z dziećmi 

• Zapoznaj się z diagnozą społeczną, która znajduje się w Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. W części, która dotyczy charakterystyki, funkcjonowania i 

poziomu życia rodzin z dziećmi zwróć uwagę na funkcjonowanie, oraz potrzeby i 

oczekiwania rodzin z dziećmi, do których będzie adresowana usługa 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi. Zwróć uwagę na 

cele strategiczne, kierunki działań, zadania, projekty, itd., które dotyczą pomocy 

rodzinom z dziećmi w realizacji ich potrzeb, oczekiwań i pokonywaniu trudności 

życiowych oraz w wypełnianiu przez te rodziny swoich funkcji. 

• Określ zasoby i możliwości w środowisku (osoby, organizacje, instytucje), które 

można będzie wykorzystać przy wykonaniu usługi. Określ również ograniczenia, 

przeszkody, bariery w środowisku, które mogą utrudniać wdrażanie i realizację usługi. 

• Zastanów się jaka będzie najlepsza forma realizacji dla usługi specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego w Twojej gminie.  

• Ustal sposób finansowania i dokonaj wyboru wykonawcy usługi. 

• Pozyskaj do współpracy specjalistów, a wśród nich psychologów, pedagogów, 

prawników. 

 

 

 



 

• Zapewnij sobie i innym  specjalistom odpowiednie warunki do pracy (odpowiedni 

lokal, który będzie dostosowany do pracy z indywidualnym klientem, całą rodziną i 

grupą); odpowiednie wyposażenie techniczne miejsca pracy specjalistów oraz 

zagwarantować im dostęp do określonego w standardzie, profesjonalnego wsparcia 

(tj. szkoleń, superwizji, interwizji). 

• Sporządź listę narzędzi, przedmiotów, materiałów dydaktycznych, podręczników i 

innych pomocy naukowych, które mogą być potrzebne specjalistom w ich pracy.  

• Opracuj wzory dokumentacji, którą będą prowadzić specjaliści. 

• Prowadź nadzór, monitoring i ewaluację usługi wg. opisu w standardzie.  



Pakiet usług dla rodziny z dziećmi  

obowiązkowy 

• Dostęp do informacji o uprawnieniach i 

zasobach instytucjonalnych. 

• Praca socjalna z rodziną metodą 

indywidualnego przypadku. 

• Asystentura rodziny. 

• Poradnictwo specjalistyczne. 

• Placówka wsparcia dziennego typu 

opiekuńczego. 

• Placówka wsparcia dziennego typu 

specjalistycznego. 

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. 

• Interwencja kryzysowa. 

• Praca socjalna metodą grupową oraz 

organizowania środowiska lokalnego. 

• Oddziaływania korekcyjno – 

edukacyjne dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

•   

 

usług społecznych (socjalnych) 

• Diagnoza psychologiczno – 

pedagogiczna. 

• Usługi wsparcia opiekuńczo -

wychowawczego, korekcyjnego w 

placówkach oświatowych. 

• Opieka przedszkolna i opieka dla 

dzieci do lat 3. 

• Usługi wsparcia dziennego w 

organizacji czasu wolnego. 

• Diagnostyka, leczenie odwykowe, 

grupy trzeźwościowe. 

•  Orzekanie o niepełnosprawności. 

• Opieka zdrowotna. 

• Usługi charytatywne udzielane w 

sytuacji ubóstwa.  



Poradnictwo specjalistyczne 

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania 

rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię 

rodzinną. 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, to usługa: 

- polegająca na świadczeniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 

prawnej, 

- udzielana w szczególności rodzinom z dziećmi, 

- jej zakres wynika z pogłębionej diagnozy. 

 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi obejmuje: 

- diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier poprzez indywidualny 

kontakt, 

- spotkania grupowe i rodzinne; 

- udzielanie wsparcia, porady/pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 

prawnej. 

 



Poradnictwo specjalistyczne 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, może być 

rozpatrywane w dwóch aspektach: 

- jako instytucjonalny system o określonej strukturze organizacyjnej (np. 

poradnia rodzinna); 

- jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających 

rodzinom z dziećmi przeżywającym problemy. 

 

Wykonywane jest w siedzibie specjalistów (np. psycholog w MOPS) 

 oraz w miejscu zamieszkania rodziny z dziećmi. 

 

Istotą porady/pomocy jest to, aby przez kontakt osobowy i rozmowę 

potrzebujący mógł odzyskać lub uzyskać możliwość samodzielnego 

rozwiązywania problemu, podjęcia właściwych decyzji, wprowadzenia ich w 

czyn, korygowania i unikania błędów. 



Poradnictwo specjalistyczne - zasady 

• poufność, 

• profesjonalizm, 

• etyka, 

• nieponoszenie kosztów, 

• dostępność, 

• interdyscyplinarność.  

 

Poradnictwo rozumiane jest jako proces  (służący znalezieniu rozwiązania 

trudności) a nie jednorazowe spotkanie.  

 

 



Cele poradnictwa specjalistycznego i ich realizacja 

O realizacji celów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny z 

dziećmi będzie świadczyło wystąpienie wskaźników realizacji celów, np.: 

 

- prawidłowe relacje małżeńskie/rodzicielskie/rodzinne/środowiskowe; 

- radzenie sobie rodziców z opieką i wychowaniem dzieci;  

- samodzielne wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego; 

- podejmowanie działań przez członków rodziny na rzecz rozwiązania 

problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny; 

- poprawa funkcjonowania członka rodziny/ rodziny w strukturze  

wewnątrzrodzinnej oraz w środowisku. 



Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu prawnego  

Usługa skierowana do rodzin z dziećmi, które zgłaszają potrzebę: 

- uregulowania spraw w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 

(stosunków prawnych, jakie powstają w wyniku jej powstania i funkcjonowania); 

- poznania lub zgłębienia wiedzy na temat przysługujących praw i uprawnień rodzinie z 

dziećmi, a także obowiązków związanych z pełnieniem odpowiednich ról w rodzinie; 

- pomocy w pisaniu pism urzędowych i procesowych w kontekście zgłaszanych 

problemów przez rodzinę z dziećmi. 

Świadczona jest w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, których 

rozstrzygnięcie zależy od decyzji sądu, instytucji i organów, udzielenia informacji o 

prawach, uprawnieniach i możliwościach rozwiązania sytuacji trudnych /konfliktowych 

/kryzysowych lub sytuacji mogących prowadzić do konfliktu lub kryzysu w rodzinie. 

 

Usługa obejmuje regulacje w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

świadczone jest przez prawnika w formie: 

- informacji, która oparta jest na dokumentach dostarczonych przez klienta; 

- sformułowaniu pisma prawnego np. wniosek o podwyższenie alimentów, którego treść 

oparta jest na dokumentach przedstawionych przez klienta; 

- wspieraniu klienta w trakcie trwania postępowania sądowego lub administracyjnego 

(szczególnie w sytuacjach o dużym nasileniu emocjonalnym np. przy ustaleniu 

ojcostwa, ustaleniu miejsca pobytu małoletniego w sytuacji rozstania rodziców). 



Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu prawnego  

- czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi   

L.p. Etap usługi czas 

1. Zapoznanie się i analiza dokumentów sprawy zgłaszanej przez rodzinę 30-45 min 

2. Analiza przepisów prawnych dot. sprawy, nawiązanie kontaktów z innymi 

specjalistami celem konsultacji sprawy 

Do 40 min 

3. Udzielanie informacji/porady/ konsultacji dotyczących możliwości 

rozwiązania zgłoszonego przez rodzinę problemu, w szczególności w 

zakresie: 

• praw i uprawnień oraz obowiązków członków rodziny z dziećmi; 

•wskazanie przepisów prawnych regulujących prawa i uprawnienia; 

• ubiegania się o konkretne uprawnienie lub świadczenie, zasad i 

warunków jego przyznawania, procedury ubiegania się o nie (gdzie, w 

jakim terminie, na podstawie jakich formularzy, dokumentów i załączników 

rozpatrywany jest wniosek o udzielenie świadczenia), 

•procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyznania świadczenia; 

• wspierania klienta w trakcie prowadzonego przez niego samodzielnego 

postępowania przed organami administracji, sądem lub inna instytucją. 

30 – 45 

min. 

4. Przygotowanie projektu odpowiednich pism prawnych (np. wnioski o 

alimenty, pozwy, odwołania) dla rodziny. 

Ok. 60 

min. 

5. Wspieranie rodziny/klienta w trakcie prowadzonego postępowania 

sądowego lub administracyjnego.  

Do zakoń. 

sprawy 



Poradnictwo psychologiczne 

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, 

przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności  

przystosowawcze. 
Okresy rozwojowe mogące powodować kryzysy rozwojowe:  okres dzieciństwa, 

wczesny okres szkolny, okres dorastania, okres wczesnej dorosłości, okres 

dojrzałości, okres wieku średniego, okres wieku podeszłego.  

P.p. użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych.  

Fazy poradnictwa psychologicznego (w ujęciu strategicznym): 
1. Podczas pierwszego lub dwóch pierwszych spotkań następuje diagnoza problemu, 

czyli zidentyfikowanie trudności, z jaką nie radzi sobie osoba zgłaszająca się po 

pomoc. 

2. W ciągu następnych dwóch lub trzech spotkań następuje określenie czynników 

podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem. 

3. Na kolejnych kilku spotkaniach poszukuje się nowych sposobów rozwiązania 

trudności, z jaką zwraca się poszukujący pomocy psychologicznej. Rozwiązania te 

muszą być konkretne, możliwe do zastosowania w warunkach klienta i pozwalające 

na osiągnięcie natychmiastowej zmiany. 

4. Ostatni etap – spotkania zwykle odbywające po dłuższym czasie – to wzmocnienie 

klienta w realizowanych przez niego zmianach i okazja do ewentualnego 

skorygowania przyjętego wcześniej planu działania. 

 



Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu psychologicznego 

Usługa obejmuje zagadnienia dotyczące:  relacji rodzinnych;  komunikacji 

wewnątrzrodzinnej;  ról w rodzinie; wartości rodziny i każdego z jej członków. 

 

Głównymi celami są: 

- wzmacnianie wewnętrznych zasobów rodziny i więzi rodzinnych (np. poprzez podniesienie 

umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych; zwiększenie 

decyzyjności rodziny w podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości); 

- łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych oraz wspomaganie rodziny w 

kryzysie, w zakresie budowania zasobów psychicznych i emocjonalnych niezbędnych do 

przywrócenia stanu równowagi w rodzinie (np. poprzez wzmacnianie umiejętność radzenie sobie 

ze stresem wynikającym z problemów tj. rozpad  rodziny, długotrwałe pozostawanie bez pracy, 

ubóstwo, zagrożenie eksmisją itd.); 

- poprawa psychospołecznego funkcjonowania rodziny z dziećmi (np. poprzez wzmacnianie 

umiejętności komunikacji interpersonalnej); 

- zwiększenie umiejętność świadomego zaplanowania dzietności rodziny, oraz świadomego 

rozeznania możliwości emocjonalnych, ekonomicznych i wychowawczych w zakresie 

przyjęcia dalszego potomstwa; 

- udzielanie informacji o funkcjonujących placówkach świadczących pomoc 

psychologiczną dla rodzin z dziećmi (np.: poradnie psych-ped.; ośrodki socjoterapeutyczne; 

placówki prowadzące psychoterapię indywidualną i grupową; poradnie zdrowia psychicznego; 

ośrodki leczenia uzależnień; grupy wsparcia). 

 



Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego 

Usługa polega na zapoznaniu członków rodzin z dziećmi wiedzą z zakresu: 

- właściwych oddziaływań wychowawczych; 

-  sprawowania opieki nad dziećmi; 

-     umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie; 

- trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania. 

 

Celami głównymi są; 

- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych wychowawczo (np. poprzez wzmocnienie umiejętności rodziców 

w zakresie stosowania właściwych oddziaływań wychowawczych, w przypadku, gdy 

dzieci mają trudności w nauce lub są wybitnie uzdolnione, mają trudności 

adaptacyjne do grupy rówieśniczej, gdy jedno z rodziców stale lub okresowo 

przebywa za granicą czy wychowywane jest w tzw. rodzinie łączonej z przyczyn 

wielokrotnego zawierania małżeństwa przez rodzica); 

- wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, 

możliwości, wzorców i tradycji rodzinnych, w celu poprawy jakości życia rodzinnego 

(np. poprzez zwiększenie satysfakcji w zakresie pełnienia roli rodzica; zwiększenia 

zainteresowania problemami i potrzebami rozwojowymi dziecka). 



Specjalistyczne poradnictwo typu psychol.  i ped.  

- czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi  

L.p. Etap usługi czas 

1 Wstęp: przygotowanie wspomaganego i rozpoczęcie 45 – 1h. 

2 Klaryfikacja: ustalenie problemu i powodów szukania pomocy 2 spotkania po 

1h ? 

3 Strukturowanie: sformułowanie kontaktu i struktury 3h – 2 s./1,5 h    

? 

4 Relacja: budowanie relacji pomagania  2 razy 

na tydzień 

łącznie 6 h ? 

5 Eksploracja: eksplorowanie problemów, formułowanie celów, planowanie 

strategii, zbieranie faktów, wyrażanie głębszych uczuć, uczenie nowych 

umiejętności,  

1 do 2 razy 

na tydzień do 

10 miesięcy ? 

6 Konsolidacja: eksplorowanie alternatyw, przepracowywanie uczuć, 

praktykowanie nowych umiejętności 

1x na tydzień ? 

7 Planowanie przyszłości: rozwijanie planu działania przy rozszerzaniu 

nowych umiejętności i zachowań w samodzielnych działaniach 

1 raz na dwa 

tygodnie, 

łącznie 6 

spotkań 

8 Zakończenie: ewaluacja wyników 1h 



Formy realizacji usługi  

w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

1.Poradnictwo indywidualne, przez które należy rozumieć proces, podczas którego 

specjalista w sposób świadomy i celowy, wykorzystując procedury i techniki 

rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz 

aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów. Wyróżnić tu możemy: 

- bezpośrednią relację specjalisty z radzącym; 

- porady telefoniczne (np. telefon zaufania); 

- porady za pośrednictwem Internetu; 

- porady pisemne. 

 

2. Poradnictwo grupowe ‒ sposób pracy z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w 

atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania 

własnego problemu, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności 

w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej rodziny. Wyróżnić tu możemy: 

- grupy wsparcia; 

- grupy edukacyjne. 



Czynności pośrednie  

• przyjmowanie zgłoszeń od klientów chcących skorzystać z usługi, prowadzenie 

terminarza zgłoszeń; czynności te powinny wykonywane być przez pracownika 

administracyjnego, który przyjmuje zgłoszenia przez wszystkie dni robocze nie tylko 

w dniach i godzinach świadczenia poradnictwa; 

• dojazd specjalisty do klienta, w przypadku gdy usługa świadczona jest poza siedzibą 

instytucji lub organizacji specjalisty; 

•  dokumentowanie realizacji usługi: 

a. wypełnianie karty dokumentującej przedmiot usługi specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego, dla rodziny z dziećmi, sporządzanie notatek ze spotkania; 

b. prowadzenie karty czasu pracy specjalisty, wypełnianie dokumentów celem 

rozliczenia kosztów dojazdu; 

c. sporządzanie okresowych raportów z realizacji usługi; 

•  udział w ewaluacji specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi; 

• czynności związane z przygotowaniem się do świadczenia usługi: 

 



Czynności związane z przygotowaniem się do świadczenia usługi 

Poradnictwo psych. i ped.  

• przygotowanie i aktualizacja bazy danych 

o instytucjach świadczących pomoc w 

rozwiązywaniu problemów rodziny z dziećmi.  

 

 

Baza danych powinna zawierać takie dane jak: 

nazwa i adres instytucji, nr telefony, e-mail, 

strona www, godziny przyjmowania klientów, 

obszar działań instytucji i formy świadczonej 

pomocy, warunki skorzystania z pomocy, 

informacja, czy usługa jest nieodpłatna, czy 

też odpłatna (jeśli tak to jaki jest koszt 

skorzystania z usługi). 

Poradnictwo prawne 

• gromadzenie przepisów i zapoznawanie się 

z aktualnie obowiązującym prawem dot. 

problematyki rodzin z dziećmi (analiza 

nowych, wchodzących w życie przepisów, 

gromadzenie Dzienników Ustaw i innych 

wydawnictw prawnych); 

• analiza przepisów prawnych i dokumentów 

związanych z przedmiotem konkretnej 

sprawy zgłoszonej przez klienta lub 

będących przedmiotem kolejnej konsultacji; 

• przygotowywanie projektów pism, wniosków, 

umów itp. dla klienta; 

• przygotowywanie treści materiałów 

informacyjnych dla klientów w zakresie praw 

i uprawnień rodzin z dziećmi. 



Warunki  

spełnienia usługi 
Warunki materialne 

 

• Budynek i pomieszczenie, w którym realizowane jest 

poradnictwo, oznaczony tablicą 

       informacyjną o miejscu realizacji specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego, dla rodzin z dziećmi; 

•  Specjalista posiada indywidualne miejsce pracy - pokój 

dostosowany do spotkań o powierzchni minimum 12 m2, 

biurko, minimum 4 krzesła lub fotele, zegar ścienny, 

wydzielone miejsce do zabawy i pracy z dzieckiem, 

spełniające warunki bezpieczeństwa w przypadku 

najmłodszych dzieci; 

• W czasie udzielania usługi zapewniona jest dyskrecja, 

cisza, pomieszczenie niedostępne dla osób z zewnątrz; 

•  W przypadku poradnictwa ped.  i psych.: udostępniona 

sala do zajęć grupowych lub rodzinnych o powierzchni 

minimum 25 m2 wyposażony w fotele/krzesła (min. 16 

sztuk). 

•  Optymalnie: lokal pozbawiony barier architektonicznych. 

•  Wyposażenie (narzędzia) realizatora usługi (adekwatnie 

do typu poradnictwa): 

– testy psychologiczne; 

– przepisy prawa; 

– materiały dydaktyczne i edukacyjne; 

– materiały biurowe, projektor, komputer stacjonarny  

lub laptop, stosowne oprogramowanie. 

Specjalista winien mieć 

zagwarantowane następujące 

wsparcie: 

1. dostęp do informacji branżowych 

(Internet, prasa specjalistyczna, 

książki tematyczne, 

specjalistyczne programy 

komputerowe); 

2. szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe związane z 

realizacją usługi, minimum raz w 

roku każdy pracownik; 

3. Superwizję, minimum raz w 

miesiącu w wymiarze 5h na 

specjalistę lub zespół 

specjalistów.  

4. interwizje – konsultacje wewnątrz 

zespołu specjalistów –jeden raz w 

tygodniu minimum 1h. 



Monitoring 
Monitoring prowadzony jest na podstawie lub w 

ramach, np.: 

 

•  Dokumentacji wewnętrznej instytucji: 

– prowadzonej przez specjalistów realizujących 

usługę, w tym kartotek klientów (w których 

opisywana jest sytuacja klienta w zakresie np. 

jakości współpracy, motywacji klienta, aktywności, 

wprowadzania zmian, systematyczności 

współpracy);  

– dokumentacji gromadzonej przez specjalistów 

udzielających usługę (np. przygotowywanej w 

imieniu klienta korespondencji z instytucjami w 

zakresie sporządzonej diagnozy, itp.); kart czasu 

pracy specjalistów; 

– terminarzy zgłoszeń do specjalistów udzielających 

poradnictwa specjalistycznego; 

– kwestionariuszy narzędzi usługi, używanych w 

ramach realizacji usługi; 

– ankiet, kwestionariuszy wywiadów 

przeprowadzanych z klientami oraz specjalistami 

udzielającymi porad i innych narzędzi stosowanych 

w badaniach społecznych; 

•  Superwizji; 

•  Interwizji; 

•  Spotkań zespołu interdyscyplinarnego. 

 

Wskaźniki: 

 

•Liczba udzielonych porad w 

podziale na formy udzielenia 

porady (np. osobiste, telefoniczne, 

internetowe); 

• Liczba godzin bezpośredniej 

realizacji usługi; 

• Liczba rodzin, które skorzystały z 

usługi; 

• Liczba osób i rodzin w podziale na 

tematykę udzielonego poradnictwa. 

 

 

 

 

Zestawienie - po każdym miesiącu 

pracy specjalisty.  



Ewaluacja 

W ewaluacji specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi, istotnym 

kryterium jest efektywność porad. Należy ją rozumieć jako pozytywny wynik 

zastosowania się do porady, mierzony związkiem między treścią wskazań 

zawartych w poradach a rodzajem zmian wprowadzonych w życiu klienta.  

Za wskaźnik efektywności porad należy przyjąć więc dwa zjawiska: 

‒ zastosowanie się do porad udzielonych przez specjalistę, 

‒ pozytywną ocenę specjalisty przez klienta, bez względu na zastosowanie lub 

rezygnację z porad. 

 

Za wskaźnik dodatkowy przyjmuje się chęć dalszej współpracy ze specjalistą, zarówno 

klienta jak i jego rodzinę lub znajomych.  

Ocenę skuteczności usługi, można dokonać poprzez przeprowadzenie badania na 

temat  sytuacji klienta związanej ze zgłoszonym problemem, przed i po udzieleniu 

usługi.  

Pomiar efektywności usługi prawnej odbywa się za pomocą oceny osiągnięcia 

założonych na początku rezultatów np. uzyskanie postanowień i rozstrzygnięć sądu 

lub urzędów. 



Uwagi zebrane w trakcie szkolenia 

• Nie należy mylić poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego z psychoterapią: 

poradnictwo rodzinne jest dla osób zdrowych w tzw. kryzysie rozwojowym, 

sytuacyjnym, psychoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi opisanym w ICD- 

10 lub DSM – IV.  

• Poradnictwo rodzinne typu psychologicznego prowadzi psycholog, stosujący znane i 

preferowane przez siebie podejście (np. poznawczo – behawioralne, systemowe, 

skoncentrowane na rozwiązaniach), charakteryzujące się ściśle określonymi  

czynnościami bezpośrednimi o określonej długości i częstotliwości czasowej (np. 60 

min. spotkanie raz na miesiąc), więc czas określony w tabeli w standardzie może nie 

być adekwatny do jego sposobu pracy. 

• Niektóre etapy czynności bezpośrednich w poradnictwie typu psychologicznego i 

pedagogicznego występują razem a nie oddzielnie, np. etap dotyczący tworzenia 

relacji nie jest etapem oddzielnym, czwartym etapem, na który jest przeznaczony 

oddzielny czas, on jest podstawą pracy osoby wspierającej już od pierwszego 

kontaktu z klientem.  

• Pracownicy biorący udział w pilotażu nie powinni wykonywać innych, 

dotychczasowych obowiązków służbowych.    


