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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. 

 

 

Standard pracy socjalnej z  rodziną z dziećmi: 

1.Misja i cele: „Niesienie profesjonalnej pomocy rodzinie z dziećmi w kierunku wzmocnienia lub 

odzyskania jej zdolności w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu sprzyjających ku temu 

warunków’’. 

2. Profile (kategorie) klientów: rodzina z wieloma problemami. 

3. Sposoby budowania relacji, towarzyszenia, motywowania. 

4. Opis etapów metodycznego działania. 

5. Budowa indywidualnego pakietu usług.   

 6. Wykorzystanie zasobów środowiska. 

 7. Przykłady pracy socjalnej  metodą grupową. 

 8. Opis przypadku pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.   

9. Typowe problemy. 

 10. Operacjonalizacja zasad pracy socjalnej. 



Korzyści z wprowadzenia  

standardu pracy socjalnej z rodziną w jops 

w opinii pracowników instytucji biorących udział w pilotażu  

1. Instytucja:  

• wspólne zasady i procedury w działaniu 

ośrodków (np. sposoby pracy z klientami;  

        dot. wymiany informacji) 

• możliwość pozyskania funduszy, 

• zwiększenie zatrudnienia, doposażenia 

miejsc pracy,  

• podwyższenie jakości i skuteczności usług, 

• zwiększenie skupienia się na pracy socjalnej  

• prestiż jops. 

2. miejscowość: 

• promocja i prestiż miasta, pozyskanie 

funduszy,  

• poszerzenie pakietu usług dla klientów,   

• w dłuższym okresie czasu obniżenie 

kosztów pomocy społecznej,  

• określenie głównych kierunków w polityce 

społ. miasta i dążenie do nich, 
 

 

 

3. ja jako pracownik: 

• znajomość procedur pracy z klientem,  

• poszerzenie kompetencji poprzez szkolenia, 

• ułatwienie pracy, wspieranie przez specjalistów,  

• rozwój pracownika, profesjonalista a nie urzędnik, 

skupienie się na jakości,  

• większa współpraca z innymi prac. sł.społ.  

• komfort pracy,  

• poczucie bezpieczeństwa, większa satysfakcja, 

zadowolenie, mniejszy stres, mniejsza 

dylematyczność,  

4. klient: 

• większy wachlarz możliwości skorzystania z usług, 

brak roszczeniowości, 

• poczucie dowartościowana, podmiotowości, 

indywidualnego traktowania, 

• rozwój klienta, jedność rodziny,   

• lepsze zdiagnozowanie, holistyczne spojrzenie, 

zwiększenie czasu,  

• zapobieganie problemom społ., 

• poczucie profesjonalnej kompleksowej pomocy,  

• usamodzielnienie. 



Podstawy modelowych rozwiązań w zakresie  

organizacji, realizacji i ewaluacji standardów pracy socjalnej  

1. oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń- realizowania 

procedury administracyjnej, w dwóch wariantach: o większej i mniejszej 

roli pracownika socjalnego,  

2.  stworzenie/spisanie lokalnie dostępnego pakietu usług, 

3. pracownik socjalny ds. świadczeń – wywiad środowiskowy, jeśli klient nie 

posiada uprawnień i własnych zasobów – przyznanie świadczeń,   

4. pracownik socjalny – sprawdzenie możliwości skorzystania z uprawnień i 

zasobów, prowadzenie pracy socjalnej zgodnie ze standardem – m.in. 

tworzenie indywidualnego pakietu usług, pomoc i towarzyszenie w 

uzyskaniu uprawnień i zasobów, może przekazać informację 

pracownikowi ds. świadczeń o potrzebie przyznania zasiłku celowego, 

mającego formę aktywizującą w ramach konieczności realizacji działań 

zapisanych umowie o współpracy.  

 

 



Podstawy modelowych rozwiązań w zakresie  

organizacji, realizacji i ewaluacji standardów pracy socjalnej c.d. 

etapy postępowania 

administracyjnego 

1. wstępne rozpoznanie, ustalenie 

uprawnień,  

2. przyjmowanie wniosku o pomoc, 

3. przeprowadzenie badania sytuacji 

klienta, skierowanie klienta do 

pracownika socjalnego (jeśli klient 

wymaga zarówno świadczeń jak i 

pracy socjalnej łącznie te 2 rzeczy), 

4. zobowiązanie klienta do podjęcia 

działań w celu wykorzystania 

uprawnień i zasobów lub/i ustalenie 

podstaw prawnych do udzielenia 

świadczenia, obliczenie jego 

wysokości i odpłatności,  

5. przygotowanie i wydanie decyzji 

administracyjnej i wypłata świadczeń, 

6. wprowadzenie danych do systemu 

komputerowego, 

7. monitorowanie wykorzystywania 

świadczeń.  

 

etapy postępowania metodycznego 

w pracy  rodziną: 

1.zapoznanie się z życzeniem,  

2. opis i analiza sytuacji rodziny z dziećmi.  

3. zbudowanie diagnozy – oceny sytuacji 

rodziny z dziećmi: jakie problemy? jaki 

przyczyny? jakie uprawnienia, zasoby i 

możliwości? jakie ograniczenia?  

4.określenie celów pracy socjalnej z 

rodziną,  

5. zbudowanie planu/projektu działania i 

budowa indywidualnego pakietu usług, 

 6. realizacja planu działania,  

7. monitorowanie i ocena rezultatów,  

8. zakończenie działania. 



Metodyczne działania pracownika 

socjalnego:  
wyjaśnianie, wspieranie, porada, działania 

wychowawcze, konfrontacja, perswazja, 

narzucanie wymagań i ograniczeń, 

rozszerzanie sieci kontaktów, 

towarzyszenie, rzecznictwo, prowadzenie 

psychoedukacji, mediowanie, interwencja, 

organizowanie poradnictwa 

specjalistycznego, pomoc w dostępie do 

usług specjalistycznych, konsultacje z 

innymi specjalistami, poszerzanie oferty 

pomocowej. 

 

Pracownik socjalny  

wpisuje je do karty pracy.  



Pakiet usług 

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.  



Narzędzia pracy socjalnej z rodziną z dziećmi 

 

Ogólne obligatoryjne:  

• Wywiad – rozpoznanie sytuacji, 

• Diagnoza – ocena sytuacji, 

• Umowa współpracy,  

• Karta pracy socjalnej, 

• Ocena realizacji umowy współpracy, 

• Ewaluacja końcowa.  

Specjalistyczne obligatoryjne: 

• Wywiad z rodziną z dziećmi. 

Fakultatywne specjalistyczne :  

• Ocena zagrożenia rozwoju dziecka, 

• Genogram rodziny, 

• Ekogram rodziny, 

• Ankieta umiejętności wychowawczych. 

 



Różnice w koncepcji pracy socjalnej 

wynikające z wdrażanego modelu jops 

Model ops 

Dopuszcza się możliwość samodzielności klienta w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych (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 

Zakłada, że klient będący w trudnej sytuacji, do których przezwyciężenia 

niezbędne mu są świadczenia pomocy społecznej, nie może jej 

przezwyciężyć bez wsparcia pracownika socjalnego. 

– Etap III: Klient nie może samodzielnie realizować planu działania i 

korzystać z indywidualnego pakietu usług bez wsparcia pracownika 

Socjalnego. 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  

i pracownika 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 postępowania administracyjnego.  

 

 

 

Model mops/mopr 

 1.Diagnoza 

Zaświadczenie o posiadaniu lub 

nieposiadaniu przez osoby ubiegające się o 

świadczenia, niewykorzystanych zasobów 

niematerialnych  i możliwości ach klienta 

rozwiązania jego trudnej sytuacji życiowej 

(zał. 4). 

2. Opracowanie planu działania i budowa 

indywidualnego pakietu usług . 

Zaświadczenie o określeniu z osobą/ 

rodziną korzystającą ze świadczeń zasad 

współdziałania (zał. 5). 

3. Realizacja planu działania. 

Potwierdzenie czy klient wywiązuje się z 

postanowień Umowy współpracy. 

Zaświadczenie o współdziałaniu lub braku 

współdziałania (zał. 6) – co miesiąc. 

4.  Ewaluacja – informacja o zakończeniu 

współpracy.  

Model ops 
1.Diagnoza 

Opinia pracownika socjalnego o 

możliwościach klienta wykorzystania 

własnych uprawnień i zasobów (zał. 10). 

2. Opracowanie planu działania i budowa 

indywidualnego pakietu usług . 

Opinia czy klient wymaga czy nie wymaga 

wsparcia pracownika socjalnego. Jeśli 

wymaga wsparcia – opinia czy klient zawarł 

czy odmówił zawarcia Umowy  współpracy 

(zał. 10). 

Jeśli klient może uzyskać niewykorzystane 

uprawnienia– zobowiązanie do podjęcia 

działań przez klienta (zał. 11). Informacja w 

formie notatki służbowej o ewentualnym  

marnotrawieniu środków przez p.a. 

3. Realizacja planu działania. 

Informacja o współdziałaniu albo o braku 

współdziałania klienta w przezwyciężaniu 

trudnej sytuacji życiowej. 

 



Podstawy modelowych rozwiązań w zakresie 

 organizacji, realizacji i ewaluacji standardów pracy socjalnej c.d. 

1. wytypowanie/zatrudnienie do pilotażu osób, które będą pełniły zadania:  

– pracownika udzielającego informacji,  

– pracowników ds. świadczeń,  

– pracowników socjalnych 4 na jednego pracownika ds. świadczeń,  

– superwizora pracy socjalnej,  

– konsultantów (lub dostęp do nich),  

2. doskonalenie narzędzi – wywiadu środowiskowego pracownika ds. 

świadczeń, wypróbowanie nowych narzędzi przez pracownika ds. pracy 

socjalnej,  

3. monitorowanie pracy socjalnej – obciążenia pracą pracowników 

socjalnych,  

4. ocena pracownika socjalnego i działań, jakie podejmuje w ramach pracy 

socjalnej, ewidencjonowanie działań w systemie informatycznym,  

5. ocena jakości i skuteczności pracy socjalnej. 



Warunki organizacyjne 

prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej – wdrażanie w  pilotażu 

 Kierownik jops tworzy strukturę organizacyjną uwzględniającą wskazane w modelu stanowiska. 

 Kierownik jops  w porozumieniu ze specjalistą ds. kadrowych  ustala wymiar zatrudnienia 

pracowników kluczowych, w oparciu o wskaźniki zatrudnienia oraz określa  komórki organizacyjne 

w jakich pracownicy będą zatrudnieni. 

 Pracownik ds. kadrowych  opracowuje zakresy czynności i przedkłada je do akceptacji 

kierownikowi ops. 

 Kierownik jops we współpracy ze specjalistą od spraw kadrowych i w porozumieniu z 

pracownikami socjalnymi wypracowuje zasady naboru pracowników socjalnych, arkusz ocen 

pracownika socjalnego, dokonuje wyboru wskaźników i mierników wskazanych dla doskonalenia 

zawodowego pracowników socjalnych oraz dokonuje wdrożenia przyjętych rozwiązań. 

 Kierownik jops, we współpracy z WRZOS-em, zapewnia pomoc pracownikom wdrażającym model 

oddzielenia i monitoruje proces wdrażania. 

 Pracownicy ds. świadczeń  w części VII rodzinnego wywiadu środowiskowego „Ocena sytuacji 

osoby rodziny i wnioski pracownika socjalnego”, dokonują oceny czy spełnione są wszystkie 

warunki konieczne do przyznania świadczenia pomocy społecznej. 

 Kierownik jops, przy współpracy z pracownikami socjalnymi, wprowadza i testuje nowe narzędzia 

zaproponowane w modelu oraz monitoruje ich wykorzystywanie. 

 Kierownik jops przygotowuje zasady przyznawania zasiłku celowego na podstawie art. 39a ups, 

które są formalnie wprowadzone do realizacji. 

• Kierownik jops zapewnia pracownikom socjalnym wsparcie we wskazanych w modelu formach 

wsparcia (superwizje, konsultacje, szkolenia) 

• Kierownik jops dokonuje weryfikacji orientacyjnego czasu wykonywania czynności, prowadząc 

bieżący monitoring rzeczywistego czasu wykonywania określonych w modelu czynności, przez 

pracownika socjalnego i pracownika ds. świadczeń. Kierownik ops wdraża monitorowanie 

obciążenia pracą pracowników socjalnych. 

 



Standard pracy socjalnej z rodziną  

– uwagi pracowników instytucji biorących udział w pilotażu 

po grze symulacyjnej pracy standardem    

 Pracownicy realizujący pilotażowo pracę standardem nie powinni wykonywać innych 

(dotychczasowych) obowiązków służbowych. 

 Trudno będzie zmienić organizację pracy, zwłaszcza w małych jops lub rejonach, 

pilotaż na małą skalę: 1 pracownik informacyjny, 1 pracownik administracyjny na 

maks. 40 klientów i 4 pracowników socjalnych na maks. 10 rodzin.  Część 

pracowników musi wykonywać dotychczasowe obowiązki i zajmować się szkoleniem 

pracowników nowozatrudnionych w miejsce tych, którzy prowadzą pilotaż.  

 Jeśli pracownik administracyjny i pracownik socjalny idą razem na wywiad 

środowiskowy to najpierw przeprowadza go pracownik administracyjny a potem 

pracownik socjalny wg. swoich narzędzi. 

 Narzędzie Wywiad – rozpoznanie sytuacji i Wywiad z rodziną z dziećmi są zbyt długie 

do przeprowadzenia w domu rodziny. W praktyce wywiad jakościowy i wypełnienie 

kwestionariuszy zajmuje 2 godziny.  

 Pracownik socjalny powinien dysponować wydrukowanym informatorem  

zawierającym lokalny pakiet usług (adresy, nr tel., godziny otwarcia, zakres usług).  

 Potrzeba większej ilości czasu na realizację działania z zakresu pracy socjalnej niż 

0,5 godziny, zwłaszcza na towarzyszenie klientom do instytucji.  

 Aby wykonywać pogłębioną pracę socjalną poprzez towarzyszenie niezbędne są: 

bilet miejski dla pracowników socjalnych i klienta (na okaziciela) lub ryczałt na paliwo  

       oraz  służbowy telefon komórkowy dla pracownika socjalnego.  

  Potrzeba dalszych szkoleń.  


