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Czym jest standard
• Uporządkowaniem;

• Nową jakością;

• Podniesieniem poprzeczki;

• 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;

• Praca socjalna jest usługą, dla której określenie standardu pozwoli na

refleksję nad dotychczasową pracą socjalną na rzecz rodzin z dziećmi

w postaci zorganizowanego procesu działań dla wzmocnienia lub

odzyskania zdolności adresatów pomocy w funkcjonowaniu społecznym

oraz tworzeniu sprzyjających ku temu warunków społecznych.
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• Misja i cele

• Strategie działania

1.
Misja, cele i strategie 

pracy socjalnej 
z rodzinami z dziećmi

• Zakres podmiotowy i przedmiotowy;

• Tok postępowania pracownika socjalnego

2.
Zakres pracy socjalnej 
z rodzinami z dziećmi

• Problemy rodzin z dziećmi, które mogą 
być rozwiązywane przy wykorzystaniu 
metody grupowej

3.
Specyfika pracy socjalnej 

z rodzinami z dziećmi 
metodą grupową

Struktura dokumentu
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Misja i cele

Misja

Traktując misję jako generalną deklarację sensu działania przyjęto, że
będzie nią:

„Niesienie profesjonalnej pomocy rodzinie z dziećmi w kierunku
wzmocnienia lub odzyskania jej zdolności w funkcjonowaniu społecznym
oraz tworzeniu sprzyjających ku temu warunków”.

Cel główny usługi:

Poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 
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Wzmocnienie lub nabycie  
przez rodziców prawidłowych 
umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych w 
zakresie :

1. Pełnienia ról rodzicielskich;
2. Stosowania właściwych  metod 

wychowawczych;
3. Konstruktywnego rozwiązywania

konfliktów;
4. Prawidłowej komunikacji w 

rodzinie;
5. Kształtowania norm i wartości

rodzinnych;
6. Rozpoznawania problemów i 

potrzeb rozwojowych  dziecka;
7. Organizacji czasu wolnego dla 

rodziny i  dziecka ;
8. Zabezpieczenia właściwej 

opieki  osobie zależnej 
w rodzinie

Wzmocnienie lub nabycie  
przez rodziców prawidłowych 
umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego w 
zakresie:

1.  Racjonalnego 
gospodarowania budżetem;

2.  Określania prawidłowej 
hierarchii potrzeb;

3.  Podziału obowiązku w  
rodzinie;
4.  Dbania o higienę i zdrowy 

styl życia;
5.  Organizowania przestrzeni

w domu;
6.  Przygotowywania 

pełnowartościowych 
posiłków, dostosowanych 
do wieku;

Wzmocnienie lub 
nabycie  prawidłowych 
umiejętności 
społecznego 
funkcjonowania 
w zakresie:

1. Korzystania z 
zasobów

środowiska 
lokalnego;
2. Korzystania z

własnych możliwości 
i uprawnień;

3. Załatwiania spraw 
urzędowych;

3. Komunikacji  
społecznej

Cele szczegółowe
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Strategie działania
1. Rodzina z dziećmi w pomocy społecznej to rodzina wieloproblemowa.

Problemy te wynikają nie tylko z indywidualnych problemów poszczególnych
członków, ale też z wzajemnych oddziaływań, co powoduje ciągłe zmiany
w sytuacji rodzinnej Dlatego też nie można „stracić
z oczu” żadnego członka rodziny od początku do końca współpracy.
(podejście systemowe). Równie ważne jest aby współpraca z rodziną i
poszczególnymi jej członkami oparta była na właściwych relacjach, które
pozwolą na osiągnięcie porozumienia zbudowanie zaufania i wspólne
określenie celów i kierunków zmian (podejście skoncentrowane na
rozwiązaniach).

2. Biorąc pod uwagę cele pracy z rodziną oraz uwarunkowania prawidłowego

funkcjonowania rodziny z dziećmi pracownik socjalny będzie łączył w/w
podejścia skutecznego wsparcia rodziny z dziećmi na wszystkich etapach
metodycznego działania.

Podejście systemowe

Podejście skoncentrowane na 

rozwiązaniach
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Podejście systemowe a podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Poziom behawioralno-poznawczy (pytamy co 

powinno się zdarzyć, aby problem nie pojawił 

się w przyszłości  

Poziom zachodzących  interakcji 

w rodzinie (poszukujemy przyczyn)
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Zakres Podmiotowy 

Usługą objęte zostaną wieloproblemowe rodziny z dziećmi, które mogą mieć

jeden lub wiele sprzężonych ze sobą problemów. Zaznaczyć jednak należy, że

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej wieloproblemowość nasila się

szczególnie w przypadku rodzin niepełnych i wielodzietnych.

1. Rodziny wielodzietne – wieloproblemowe, to rodziny posiadające większą

niż przeciętnie liczbę dzieci (3 i więcej), a co za tym idzie ich potrzeby

materialne i niematerialne oraz problemy życia codziennego są

odpowiednio większe;

2. Rodziny niepełne – wieloproblemowe, to rodziny, w których wszystkie

obowiązki związane z utrzymaniem i wychowaniem dzieci spoczywają na

jednym rodzicu. Również wszystkie działania zmierzające do poprawy

funkcjonowania rodziny spoczywają na „ barkach” samotnego rodzica.
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Rodziny z dziedmi wieloproblemowe

Rodziny niepełne 
wieloproblemowe

Rodziny 
wielodzietne 

z 3 i więcej dzieci

Rodziny z 1 i 2 
dzieci

Rodziny pełne 
wieloproblemowe

Rodziny 
wielodzietne 

z 3 i więcej dzieci

Rodziny z 1 i 2 
dzieci

Zakres Podmiotowy 
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Zakres rzeczowy

Specyficzne działania 
pracownika socjalnego w 
pracy z rodziną

Sposób budowania relacji  
z rodziną

Sposób komunikowania 
się z rodziną 

Sposoby  motywowania

Sposoby towarzyszenia w 
realizacji  zamierzonych 
celów i wspieranie w 
działaniu

Tok postępowania pracownika socjalnego
w  pracy socjalnej z rodziną z dziećmi 

Zapoznanie się z życzeniem /oczekiwaniem  
rodziny

Opis i analiza sytuacji rodziny z dziećmi

Zbudowanie diagnozy – oceny sytuacji  rodziny

Określenie celów pracy z rodziną

Zbudowanie planu/projektu działania i budowa 
indywidualnego pakietu usług

Realizacja planu działania

Monitorowanie i ocena rezultatów

Zakończenie działania
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Zakres rzeczowy

Zapoznanie się z życzeniem /oczekiwaniem  rodziny

poznanie i zrozumienie  życzenia przedstawiciela (delegata) rodziny;

wstępna analiza zgłoszonych przez  przedstawiciela (delegata) 
rodziny  informacji oraz podjęcie decyzji czy rozwiązanie problemu 
leży w kompetencjach pracownika socjalnego i podejmuje się on 
danej sprawy, czy też kieruje osobę zainteresowaną do innej 
właściwej instytucji i ułatwiając przy tym pierwszy z nią kontakt;

przedstawienie możliwości i zasad udzielania wsparcia rodzinie w jej 
sytuacji;

umówienie się z rodziną na spotkanie w miejscu zamieszkania w celu 
rozpoznania sytuacji rodziny z dziećmi;

przygotowanie się pracownika socjalnego do przeprowadzenia 
rozpoznania sytuacji rodziny. Pracownik podejmie tu decyzje o 
narzędziach badawczych jakie zastosuje w badaniu sytuacji rodziny z 
dziećmi. 
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Zakres rzeczowy

Opis i analiza sytuacji rodziny  z dziećmi:       

rozpoznania sytuacji rodziny w przestrzeni zawodowej, mieszkaniowej, 
materialnej, zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczej i funkcjonowania w 
środowisku;

zaewidencjonowania  zebranych informacji stosując wybrane narzędzia 
badawcze;

przeanalizowania z rodziną każdego z obszarów życia rodziny, w zakresie 
wyłonienia problemów i potrzeb oraz dokonania ich hierarchii ważności dla 
poprawy sytuacji rodziny; 

przeprowadzenia w miarę potrzeby konsultacji ze specjalistami (np. 
zaobserwowane przez pracownika socjalnego objawy, problemy winny 
być potwierdzone przez właściwego specjalistę), w tym zespół 
interdyscyplinarny (rozeznanie problemów i możliwości);
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Zakres rzeczowy

Zbudowanie diagnozy - oceny sytuacji rodziny z dziećmi       

Co stanowi problem rodziny, przyczyny trudnej sytuacji oraz źródło tych 
przyczyn

Jak sytuacja wpływa na funkcjonowanie rodziny i poszczególnych 
członków;

zasoby/możliwości: rodziny, środowiska, instytucji i pracownika 
socjalnego w poprawie niekorzystnej sytuacji; ; 

Jakie są deficyty/ograniczenia: rodziny, środowiska, instytucji i 
pracownika socjalnego w poprawie niekorzystnej sytuacji;
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Zakres rzeczowy

Określenie celów pracy socjalnej z rodziną      

Przy określaniu celów należy uwzględniać:

1. możliwości/zasoby, deficyty /ograniczenia rodziny, instytucji,

środowiska,

2. ograniczenia czasowe,

3. stopień gotowości rodziny do zmian

W rodzinach z dziećmi priorytetowym jest wyznaczenie celów
związanych z ochroną dzieci i zapewnienia im prawidłowego
rozwoju.

Standard zawiera też przykład określania celów.
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Zakres rzeczowy

Zbudowanie planu/projektu działania i budowa indywidualnego 
pakietu usług

Plan (projekt) działania to proces podejmowania decyzji przez rodzinę i jej 
członków w zakresie wyznaczania zadań, które muszą być wykonane aby 
osiągnąć wyznaczone cele;

Rozpoczęcie planowania współpracy jest możliwe po sformułowaniu celów;

Ilość i stopień trudności zaplanowanych do realizacji działań zależy od 
zidentyfikowanych mocnych i słabych stron rodziny (zasobów i deficytów) i 
jej środowiska, aby rodzina wiedziała nie tylko jakie działania ma wykonać, 
ale też potrafiła je wykonać; 

1. Strony uwzględniają formę współpracy pisemnej w ramach
indywidualnego planu pomocy lub kontraktu socjalnego.
2. Z treści wspólnie przyjętych i realizowanych w danym czasie celów oraz
zasobów środowiska wynika budowa indywidualnego pakietu usług
3. Proponowana usługa powinna zostać zaakceptowana przez rodzinę,
chyba że dobro dzieci mimo braku zgody wymaga jej wprowadzenia.
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Zakres rzeczowy

Realizacja planu działania       

To etap realizacji określonych działań w danych sekwencjach czasowych,  
w tym zaplanowanego dla rodziny pakietu usług, dla osiągnięcia zakładanej 
zmiany

Działania pracownika socjalnego: 

1. umożliwia rodzinie wybór docelowych rozwiązań mających na celu   
efektywną realizację działania,

2. wspiera i towarzyszy poszczególnym członkom rodziny 
w podejmowanych decyzjach  i działaniach, zgodnie  z 
zidentyfikowanymi w diagnozie ograniczeniami i możliwościami,

W działaniach tych pracownik socjalny wykorzystuje bezpośrednie i 
pośrednie formy pracy  z klientem
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Zakres rzeczowy

Monitorowanie  i ocena rezultatów (ewaluacja) 

To etap, w którym pracownik socjalny i rodzina śledzą (monitorują) na 
bieżąco postępy w realizacji ustalonego planu współpracy nad zmianą, 
razem dokonują okresowej oceny (ewaluacji) realizacji działań. 

Warto pamiętać, że ocena zwiększa odpowiedzialność rodziny wykonującej 
działania i ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie dalszego 
postępowania.

Standard określa metodyczne wskazówki  i kryteria dla prowadzenia 
ewaluacji pracy socjalnej z rodziną z dziećmi
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Zakres rzeczowy

Zakończenie działania  

następuje wtedy, kiedy wszystkie czy też większość przyjętych do
realizacji celów szczegółowych i cel główny zostały osiągnięte.

Przygotowania do zakończenia działań powinny być
sygnalizowane już na etapie okresowych ocen realizacji zadania.

Celem utrwalenia i utrzymania osiągniętej zmiany pracownik
socjalny utrzymuje kontakt z rodziną przez okresowe
sprawdzanie czy wypracowana poprawa sytuacji rodziny nadal
się utrzymuje.

Zdarza się, że w rodzinach wieloproblemowych z dziećmi
wypracowane efekty nie utrzymują się, wówczas pracownik
socjalny podejmuje wspólnie z rodziną decyzje o kierunku
dalszej współpracy
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Zakres rzeczowy

Korzystanie z zasobów środowiska  

Pracownik socjalny powinien dokładnie rozeznać:

1. zasoby rodzinne (krewni), tj. możliwości uzyskania wszelkiej
pomocy nie tylko materialnej, ale też innego wsparcia, np. w formie
opieki nad dziećmi, spędzania wakacji u rodziny, zabezpieczenia
dzieci w sytuacji ostrego kryzysu w domu rodzinnym oraz
wzmacnianie i wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach
życiowych;

2, możliwości pomocy i wsparcia bezpośrednio w środowisku
zamieszkania – pomoc sąsiedzka, np. zrobienie zakupów,
odprowadzenie dziecka do szkoły lub przedszkola, zaopiekowanie
się dziećmi w sytuacji załatwienia koniecznych spraw;

3. lokalną infrastrukturę, tj. instytucje i organizacje pozarządowe,
z których usług rodzina dziećmi korzysta lub może skorzystać.

Jest to podstawą pełnej diagnozy, w oparciu o którą pracownik
socjalny z rodziną budują plan działania
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Ramy czasowe  usługi  w formie pracy socjalnej

lp Etap uwarunkowania czas
1 Zapoznanie się z 

życzeniem/oczekiwaniem 

rodziny

Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Pomiar czasu na czynności   

Do 40 minut

2. Opis i analiza sytuacji rodziny Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Zmierzony czas  

W podziale na wywiad i konsultacje

Do 80 minut

3. Zbudowanie diagnozy-oceny 

sytuacji rodziny

Określenie celów pracy z rodziną

Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Pomiar czasu na czynności  

Do 40 minut

4. Zbudowanie planu (projektu) 

działania

(kontrakt socjalny)

Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Do 60 minut

5. Realizacja planu działania Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Zmierzony czas  na przejazd w dwie strony

W podziale na działania pośrednie i bezpośrednie

Wg założonego czasu współpracy 

określonego planem / kontraktem 

(np. 6 miesięcy)

6. Przejazdy środkami komunikacji 

miejskiej

Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Zmierzony czas  na przejazd w dwie strony

Do 30 minut 

6. Monitorowanie i ocena 

rezultatów

Zakończenie działania

Ilość spraw załatwionych przez pracownika;

Ilość dni, w których sprawy były załatwiane;

Zmierzony czas  na przejazd w dwie strony

do 2 godz. na  jedną ocenę okresową 2 razy 

w miesiącu  (zespół interdyscyplinarny) 
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Załączniki
I. Wartości i zasady leżące u podstaw realizacji pracy socjalnej rodziną

z dziećmi:

1. zasadę prawa do samostanowienia – zasada ta oparta jest na uznaniu

prawa potrzeb klientów co do wolności dokonywania wyborów

i podejmowania decyzji (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),

2. zasadę współodpowiedzialności za proces zmiany - odpowiedzialność

ponosi zarówno pracownik służby społecznej oraz rodzina i poszczególni jej

członkowie. Dotyczy odpowiedzialności zarówno formalnej, moralnej i

etycznej. Uświadomienie tej zasady rodzinie wchodzącej do współpracy

zapobiega przerzucaniu odpowiedzialności za proces zmian lub

niepowodzenie działania na instytucję i pracownika socjalnego.

3. zasadę dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie w

postępowaniu pomocowym korzyści poszczególnych członków środowiska

rodzinnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobro najsłabszych

członków rodziny
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Załączniki

II. Studium przypadku pracy socjalnej z hipotetyczną rodziną i zawarty w 

nią kontrakt socjalny i jego ocena
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Dziękuję za uwagę
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